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Harbin Oniine 
geçilecek mi? 
Bütün nazarlar Berlin 
ve Praga müteveccih 

Dün Bitlerin riyasetinde yapılan 
ve dört saat siren 

toplantıya Henlagn da iıtiralc etti 

Pragda bulunan Ransimen heyetine ingiltereden 
son sistem gaz maskeleri gönderildi 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili Ankaraya gittiler 
Celal Bagarın Salı günü tekrar 
lstanbula dönmesi muhtemeldir 
Başvekil Celil Bayar, beraberincle Rlyuett.cumhur Seryaveri CeW, Ka -

Hariciye Vekili Tevfik Rüşdil Aras ol- lemi mahlUs mOdürü Süreyya, Maliye 
duğu halde dün akşam eksprese ekle- Vekili Fuad Airalı, Hariciye V e'klletl 
nen hususi vagoıila Ankaraya git • Umumi KAtibi Numan Rıfat Mene -
miştir. Başvekil Haydarpaşada, Riya • mencloğlu, Brüksel sefiri Cemal Hüs -
teticumhur umumi JrAttbi HM'D Baa. (Dnlma ı ı bld •7'Ma> 

f Bugün 16 sayfa 

Türkigenin yavrusu., hür 
Halayın doğam günü 

r HATAY fff.C.ınLTO~LAlllOR 
Türkiye, Türk ananın doprduıu bu çocupn giirbiiz, müstalcil, 6ir dftJı t ı 
· · - ı- J• ~./. • • d" k J ıJ. e oımcuı ıçın us une uuşen fJazı1 eyı şım ~ge auar oıuup gibi 6U11dan sonra tla gerelc milli 
aalıada, gerek enternasyonal alemde tamamen ifa etleceldir. Fakat Tür/ti en· 
flflZifeleri bitmemiş o/duta bir devirde ıimdi Hataglılaruı fNIZif ehri ""1,9: 

vaz&~~-M~hıtti~·-=a~ır-g~e-n--------------~ 
r--~~~.-wıı~~llWl'ıı~ 

Hatay devlet reisi 
olması beklenen 

Bay Tayfur kimdir 7 

Hatav mecUaltdta toplcmacaOı bm4 

-..-.-ıı· ~-~ ~faW )'eal blr 1* tarla devr1nln ilk ....... 
Hatay bugilıı iatiklll hayatına dolu-,o, Tlrt lgln hlr zaler atımıdlr YI Jll!ll 

t ....,.M'M ~ ... AIJU et"IP ? ,ıll9$A .......... D* - --nlllll~ 

Ba11 '1111/ftır Nu"'4n .Hen~lu 
u. bit'Zikte 

Hataym devlet reıautlne en kuv
vetli nımpcl olarak Bay Tayfur 
görünilyor. Bugüne kadar Tilrld

(Dnamı 1l mci •vftuk) 

Hatay Halk partisi 
bir beyanname 

neşretti 

le'rinçle ... ferahla ~· .. , - .... ..,.... ...... ... • • .., 

Japonyada mOdhiş bir lfe 
Tokyoda 5 bin ev harab oldu 
86 bin ev sular altında kaldt 

Payitahtta ~~) bin kiti açıkta kaldı, ta,fun Yoko..._ 
mada ela muhim haaarat yapb. yüzlerce semi parçalancll 

Londra 1 (Husus!) -Dün, Japonyamn Yalnız Tokyoda 5000 ev kısmm WJ9 
bazı mıntaka1annı tahrib eden tayfun. ttmımen harab olmuftur. BUIMÜD 
evvelce tahmin edildiJinden daha feci 88 bin ev de 8Ular altında blmıfta'.': 
olnu11tur. (Devamı ıı itld ...,,.,,., 

S • 8 kil• b b " Yüce Atatiirke 10nauz unye aşve ıne om a 1ükranlan111111 aunanz. 

atanlar tevkif edildiler ...=·~~d; .. janmnmhUllld 

lstaabul otellerinin . 
Arsen Lupeni yakalandı 

Suikuch tertib eden de meıbur El Müe11ed ailesine 
mensup Nezih El Müeneddir, ortadan ka1bolmqtur. 
Şam 29 ·Alustoa- (Hususi muha • 

birimiz yazıyor) - Son günlerde bu • P.o!'"'"..-----~~---
rada zabıta mühim bir keşif yaptı ve, 
ttier. Şam zabıtasının dedikleri tama • 
men dotru:rsa. Batveil1 Cemil Beye 
~ birkaç ay 8Vftl 7apılmıf OJan l:·~~.:.Lc,~{:~~~ 

bir suikasdın fail ve mlrettlblerlni 
meydana çıkardı. Hatırlarda oldulu il· 
zere bu havadisi size .en evvel bildir - . 
miştim. Suriye hük&neti bir aralık hl· 
diseyi inkir etmek istedi. Ve Bqveki -
lin otomobiliniıi önüne atılan şeyin 
ltir boinba değil, bir kestane fileli ol
duğunu söyledi. Ha?buki, resmi suret
te neşredilen bir tekzibe rağmen, ben; 
sayfiyesinden Şama gelirken Cemil Be 
yin otomobiline ab'lan şeyin kestane 
fişeği değil, küçük bir el bombUı ol • 
autunu teyidde 111'81' ettma. Şimdi za -

(an.. il...,..,,, .. ) 

Halk Partisi, Tfirk halkına apğıdald H ld I • 
beyannameyi ne§l'etm.i§tir: ırsız evve en ote e telef on ettirerek 1er hazırlatmakta, 

(Dnamı ıı ınci •tlfadtı) bilahare ıık bir otomobil ile kapı1a relaekte ve oama 
Fransız ve Alman oteıe p...emıe beraber oteı teıeıon1an da kendYiaı 

Nazırlan gelecek 
anyanlar tarafından mütemadi1e• itPI edilmekte hnit 

Emniyet Müdürlijjflntin lklDcl fU • 

ı• ) besi hayli zamandanbeti latanJmlun ay ge ıyor ar b~ çok otellerine mUsallat olan azılı 
Anbra, ı (Husul) _ Franaız barid- bır otel hırsızını yabla••ia muvaf • 

ye nazırıı;ım. Ankarayı ziyaret tarihi he- fak obnuftur. lmü Abclurrabmuı D
~dz tesblt 9d1Jmtı delfldir. Bu ziyaretin ya olan bu hırsız, bir seneye yakın bir 

.. ............ ~~"'!.!1..~ ~!. .. _ :ıe:: = T:~~·~ 
Fiılalldiralı gurışeiler 

brfıs11ida gDrlfcilerimiz 
nı ıllice alabilirler? 

J' __,., Sqli Cena6 ...... ,...,... ,.. 
J" aıııtal iç •tlfdlnmucla ,,,., 
~ hı.oüiaı& 

!erinde birer gece misafir kalarak, oda 
komşularını soymuştur. 

Hırsız bu sirkatl~ri o kadar büyillt 
bir muvaffakiyetle yapmıştır ki, otel 
sahibleri kendisinden şüphelenmeği a
kıllarma bile getirmem.işlerdir. Çünkil 
hırsız gideceği otele ilk defa bir tellraf 
çekerek kendisi için hususi bir daire 
ihzar edilmesini bildirmekte, erte.l lil
nü de lüs bir tabi ve f1tkin bavullar-

~ ..... ._ __ _... __ ,.._ __ ..,J (DnwalllMllQfaı6l) 



Her gün 
----···-

Türlcigenin yavnısa., hür 
Halagm doğum giillii 

Y:amB! il ' ltfMM •.-
(Baı ta.ra.]ı 1 inci sayfada) 

bir çocuktur; Türkiyenin yavrusu! Tür
kiye, onun giirbüz, müstakil, tamamen 
müstakil bir e\T let ölınası için, üstüne 
düşen vazifeyi, şimdiye kadar oıauğu 'gi
bi bundan sonra da gerek ıniili sahada, 

1 1 

gerek enternasyonal alemde tamamen 

Resimli Maka.Je.: ==Üç hassa= Sözün Kısası 

Pazarlık yasak 

E. Talu 
11:5} ay, aynanın 'km]lSlilda, pijama 

Jg} ile traş .oluyor_ bayan henüz ya· 

takta.. perdeleri .inik, loş odaıwı içinde, 
birdenbire bayanın imirane .sesi yükseli .. 
yor: 

- Gitmeden evvel bana 'Para bırak oe 

mayı unutma! Önce şapkacıya, sonra da 
terziye gideceğim. 

- Olur. Ne kadar lizım? 
- Yazdanberi terziye para vermedim 

yüz lira bırak. , 
' - [İnsiyaki bir sarsıntı sebebile yüzi.i.• 

nü kesen bay, çenesindeki sabun köpü • 
ğünün birdenbire vişneli kaymaklı don 
durmayı hatırlattığına bakmıyarak] yü.a: 

ifa edecektir. Fakat, 'T°"lll"kiyenin vazife
leri bitmemiş o1duğu ibir devirde §imdi 
Hatayın ve Hataylıların vazüesi başlı
yor. Bunun için, Hatayın resmi hayata 
doğduğu bugünü :sevinç ve !ferahla selam
larken ve Hataylılara mes'ud bir istikbal 
temenni ıederken ibu vazifeler üzerinde 
bir lahza durmamız 11azımchr. 

* Hatay. ıbüyük bir rrı.irk ekseriyetinin 
azmi ile ve bu ekseriyet hesabına kurul
InlJ! bir Türk devletidir. Hatayda Türk
lüğün yıılnız başma büyük bir ekseriyeti 
olmasaydı ve Türklüğün istiklfil azmi bu 
ekseriyetin ruhunu canlandınmş bulun
ma.saydı hu devlet kurulaınazdı. Şu hal
de, Hatay Türklerin elile ve Türklerin 
hesabına kurulmuş bir devlettir. 

Hayat öuz 'bir yol değildir, önünüze bazan bir uçurum, 
.bazan.iarp bir~ halinde çıkar. Eğer siz .bu rnaniamn kar
şısında küçiı1c:, .zayıf, korkak kalırsanız kendi ölçü ve çırpı
nızda bir talih yaratırsınız. 

H-ayat eesttrları, kuvvetlileri,:alicenabları sever, baJ:ııediri , lira mı dedin? Yahu daha geçen gün sa· 
onlara gösterir, himay~ kollarını onlar i_çin açar, fülederine na yüz lira verdim. Bugün elli versem 
layık gördüğü jest bir tekmedir. Cesur, gözü pek, ayni za- olmaz mı? 
manda da aliccnab olunuz. Yolunuz hiç kapanmaz. - 'Pazarlık yasak! Alimallah seni haQer 

.. ' 

, ::~~f:;.,;~~ui;;:!~ :ı~~~! 
ya gıdecegız. 

it böyle olunca. iffatay devletinin bü
tün bal ve istikbal :mes'Uliyeti ae Hatay 
Tirklerinin sırtlarına yüklenmiş demek
ti!'.. Hatay devleti muvaffak. ve Hataylı
lar mes'ud mu olacaklar? Bunun şerefi 
Hatay Türklerine aiddir. Böyle değil de 
Hatay :devleti müşkülata ve muvaffak1-
yetsizliğe mi uğrıyacak? Bundan müte
vellid mes'uliyet ve mahcubiyet te gene 
Hatay Türklerine teveccüh edecektir. 

Damgalanan 
Çoculılar r-···H==~ü~··hı;··ı.·k;;···""·\_~.J şB';:rr:n,;;ha ' var? i;:;.:a~!~.~~::1:.~:~~;,~.ın;: 

lif :J ij '/ ' •chm iskf:l.esinden ıgirin. 
. Taaccüb ~tmeyiniı; .=.~ N' -Biz nereden girersek gireriz. Sen pa* 

pefi tosla! 
Papa on üçüncü. Leon'u-n bir res • ı ' - Ayol, nereden bu1ayun'? "Al, yirmi 

mini yapan ressam, Papaya, resmin beş kuruş yeter. 
altına kendi el yazısile bir k~ keli- ' - Çok dırlanma! Pazarhk yasak! Duy-
me yazmasını rica etmişti. matlın mı?. 

:Şu halde, Hatay müstakil hayata do
ğRken ilk sözümüzü Hataym bütün is
tikba.1, saadet ;ve :muvaff akiyet mes"ıili
y!!Uerini omuilanna almI§ olan Hatay 
'mrklerine tevcih etmek mecburiyetin
deyiz. Onlara dönerek Türkiye ve ana 
vatan namına §U ınoktalara dikkati cel
beb:neliyiz: 

* 
Amerikan hastanelerinde yeni doğan 

' bebekler birbirlerile karışmamalarını te-
min .ıiçin mai ,şua sistemi ile damgalan
makta, vücudlerine kendilerinin ilk i
simleri ~ aile isimlerinin ilk harfleri 
dağlanmak.tadır. Harfler, vücudde 15 gün 
lkalmakta, sonra kendi kendilerine silin
ımektedir ler. 

Dördüncü ·defa üçüz 
doğur.an kadın 

Danzigli bir şoförün ikarısı dördüncü 
'dcla olırrak üçüz evlad doğurmuştur. Şim
di 6 oğlu ve beş .kızı vardır. İlk iiçüzler
den biri ölmüştür. 

~~~~~-----

Papa, kendisine benzemiyen bu res
mi !beğenmemişti. Böyle olmasına rağ
men ressamı tebrik etti. Ve: 

- Hay hay, dedi, yazayım. Resmi 
ıalc!ı., 'bir kaç saniye düşündü, incili 
açtı, oradan İsanın Havvariuuna hita
lbını aynen kopye etti: 

c'Sakın taaccüb etmeyiniz. Bu ibe-
rıim!. 

:.. ........ -·········-········---.-..······················'' 
Dişi ağrıyan kedi 

Bu kedinin dişi 

ağrımaktadır. Sa:

hibi, hemn eczane. 

ye koşarak sevgili 

hayVanına ilaç al~ 
mış, dişine koy-

muş ve resimde 

göroüğünüz veçhi· 

•e çenesine bfr 

ıı.argı sarmıştır. 

· Xed:inin sahibi 
Bir batında bir düzün!! yavru 

lngiltcrede, Jcöpek meraklısı bir baba
nın köpeği bir batında tam bir düzüne 
yavru doğurmuştur. Hepsi de sıhhatlidi:ı:. 

Evvela, Hatay Türkleri için kayıd ve 
şartsız bir şekilde birbirlerine bağ1an
ma1t füzımchr. Tam bir fttihad, tam !bir 
bağlanma ve sevişme! İki Hatay 'l'ürkii 

arasım:la 'Slyasi bir 1rnnaat ihtilafı mı var? 
İki 1Ha'tay Tür.künü, geçmişle oalılkadar 
herhangi bir şahsi dava, nefsaniyet duy
gusu mu aYJrıyar? Yıoksa liataym :Meb.
medi ile Alnnefü arasında mevki ve şe
ref hırsı bakımından kötü ve .mefını:r cir 
duygu bir syrılık mı vücude getiriyor? 
Ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, 
bu tarzdaki bütün ihtilaflar, ayn1ıklar 

veya farklar" Hatay dav.asının tam ve 
kamil muzafferiyeti, Hatay istildfilinin 
şerefli bir tahaklmk yolunda, başına par
lak bir muvaffakiyet tacı geçirebilmesi 
için, mutlaka susturulmalıdır. Evet, Ha
tay X.ürklerinin ilk vazifeleri sevişmek, mak için de gene evvela kendi araların-

ıtahmin ettiğiniz 

gibi Amerikalı de .. 
=============== ğH, İngilizdir. 

son vazifeleri birleşmektir. Hatay Türk- da sevişmeğe mecburaurlar. Aralarında
leriDin .zulümden kurtulmaları ve istis- ki ittifakla ve sevişmekle herkese hem Canı sıkılan milyoner 
._. mabnesinin dişleri arasında ez.il- güzel miscil verecekler, hem de yarata- Amerikada bütün bir §ehrin sahıoi o
memeleri için her §eyi göze almış olan ca1tları Hataylılık fuıygusu ve Hatay lan Amerikalı milyoner Rispinin bolluk
Türki~ Hatayın lbu ;vefakar anası, bu- kardeşliği işinde 4ı::avvet kazanmış o1a- tan ve rahatlıktan fena halde canı sıkıl
pa, :r.or:-osun ötesinde yürümeğe başlı- caklardır. maktadır. 66 yaşında olmasına rağmen 
yan yavruya bütün gözleri ve bütün dik- Görülüyor 'k1 ilk vazifelerini tam ifa gene bilfiil çalışmaya b~lamıştır. Rispi
katile bakı,yor . .Hatay Türkleri, Üzerleri- etrneiler veya edemezlerse, ayni derece- nin en büyük hususiyeti, arziyatçıların 
ne düşen .sevipne ve birle§Ille vazüele- de mühim ;Jan ikinci vazifelerinde hiç cburada petrol bulunmaz> dedikleri yer
rini .tam ifa ettikleri takdirde Türkiye muvaUak olamazlar. Her şeyden evvel den petrol çıkarmasıdır. Kendisi de pet
sev.inecek :ve kendisini ımes'ud sayacak- birinci vazifenin ifası bunun için elzem- rol kralıdır. Kanadalı o1an milyoner iJk 
tır.. Ak9i akdirde Türkiy:e derdlenecek dir. ıBu hakikat Hatayhların kulaklar:ın- petrol kuyusunu 12 yaşında iken kaz
ve ancak sevişmenin ve birleşmenin hü- da bir küpe olmaya değer; o ~adar mü- mıştı. 'Son defa olarak ta b1r işde bir gc
küm ıiiilrmesi lazım gelen bir yerde ihti- himdir. cede 6 milyon Türk lirası para kazan-
)ftf ve nifalt unsuru olanlara ;ıa.net ede- Hatay mıes'ud olmalıdır, Hatay mes'ud mıştı. 
aekür! olmaya layıktır, Hatay Türkü Türkiye- Milyoner öz malı bulunan şehirde po-

İngiliz Malayası. sultanı Mahmudun 
Londrada bulunan kardeşi prens Mah
mud bir İngiliz .kızını sevmiş, ağabeysi 
buna razı olmamış, tahsisatını keStirmiş, 
otomobilini sattrrmıştır. Şimdi prens a
ğabeysile hususi bir müfilat yapmak .ar
zusundadır. Bunun neticesinde onu ikna 
edeceğine ve Oksfordlu bir terzi kızı o
lan S€vgilisi ile evleneceğine inanmakta, 
~öyle demektedir: 

- Ağabeyimin beyanatı beni sevdiğim 
kızdan asla ayır.amaz. Bugün evlenemez-

sem de gelecek sene reşid olacağımdan, 
kimse bana karışamıyacak, o wakit iste

diğimi yapacağım. Fakat ağabeyimle hu
susi bir surette görüşecek olursam, o za-

man işin değişeceğini, ve onun bana hak 
vereceğini görece'ksiniz. 

Tahsisatımı kesmişler. Güldüm. Para 
ıle aşk, saadet olmaz ki... Sevgilim ba
ına inanıyor, ben de ona tapıyorum. E
ğer sultan kararında musır kalacak olur
sa, o zaman bana burada iş bulmak dü

şüyor. İcab eders.e şoförlük bile yapaca
ğım, esasen teltlifler de almış bulunmak
tayım .. > 

Resmimiz p-ensi "»"B sevgilisini göste
riyor. 

V alantino için Londrada 
ruhani ayin 

Sessiz perdenin yıldızlarından V.alanti

no öleli 12 yıl oluyor. Geçenlerde, Lon

drada Westminster kilisesinde san'atkar 

için ruhani bir ayin yapılmışın. 

F'f!ci 6ir icaza 

* - Bilet almıyan ?!. 
- ..... . 
- Bayım! Siz bilet almadınız .. 
- [Beş lruruş uzatarak] al! 
- Yirmi para daha .. 
- Ne tuhaf adamsın, yahu! Şuracıkta 

ineceğim.. yirmi parayı artık aramayı ... 
ver. 

- Olmaz: Pazarlık yasak! 

* - Kerimenizi bizimkiler beğenmişler .• 
Allah bağışlasın, .her hususta bizim 
mahduma ehı:erişli 10lduğunu söyledilerı 
Cenabıhakkın <emri, Peygamberimiz e.. 
fendimizin kavli ile, mahdum namına is· 
temeğe geldim. 

- ~ek güzel, mirim. Ancak, malüm ya 
vakitler dar. Kızın cihazını ikmal için 
adet olduğu veçhile. bir mikdar ağırlık., 

- Ne .kadar, mesela?. 
- Üç~üz! 
- Heyyy!. Aman, Mevlana!. Fahiş de-

ğil mi'?. Şunun yarısı ile işi bağlasak-
1:.Kahvede, kulak kabartanlardan bi 

ri:] - Ne o, baylar? Pazarlığın yasak ol· 
duğunu bilmiyor musunuz? 

* - Allahtan kork be adam! Şuncağıznı 
metresine elli beş kuruş istenir mi? [Yü .. 
rür]. 

- Ycl!. Kaçma!. Sen da bir fiat ver! 
v· . '''''""' - 11.ırını ~·· 

- ()tuz ver, ~ 
[Bu mükilemeyi i~en bir memur mü

dahale eder:] - Pazarlığın yasak oldu
ğımu işitmedin mi, bazirgan? 

- Beliyorum, memur efendi .. ama be
zinkisi pazarlik ..diğil .. sabah sabah ya • 
renlik yapiyoruz! 

* - O adamı bilirim: İçten pazarlıklıdır, 
- Ne yapalım"! Kanuna bu husust~ 

madde koymamışlar. O da ondan istifa .. 
de ediyor! 

E. Tala 
..... ---------·---·---· ..... ··-----... ---· İjte, Hataym ilk bilinesi lazım gelen a_e bugün tüküm sii1:z:1 bir1ik ve kardeş- !isi, nfaıyeyi kuvvetlendirmiş, te~ilat

hakı'"kat, ilk ögvrenmesi icab eden vazife lik mımzarasmdan ık.afi derecede ders al- landırmış, beledi ve am.mA e işlerinin ı.-_ 
old v · · f ... '1t' Amerikada mütekabil cihetten gelen 

lımdm:. Bu wl&iieyi iiy.i anlaımyan .bir tek mış u_gu ı_çın vazi esini hakkile ifa e- sini kendi ıparasile yola koymuştur. Samsttnda ıköy gezi~rı· 
Hatay Türkü bulunabileceğini farzetmek decekt~! Bu.n~ itlın.ach.mız vardır ve Ha- iki tren bir kaza neticesinde çarpışmışlar, 
biEim jçhl diımth. IDen:ıemıi melim ki tay Tütklerını wai.ile başında ıgörmeği • Hind.linin irtlikamı ,trenlerden tbirinin maltinjsti ya - Samsun .,(Hususi) _ Hallrevi köy ge .' 
HBtay !fiiıtieri, bize~ iJmmr '0i.le- beldfiyoAIZ. Bunrm için, Hataylılara söy- rasız beresiz k:m-ttilmnş, öte1ıi mes- zilerine muntazaman devam etmektedir. 
bilen lbi:r Batayh bıilunabi.leceğine ek llenecek sözleri başka umana ;bırakarak Hindistanda Pençab yerlilerinden biri, · le'kdaşınm :yardımına koşmuş. !Fa- Bu hafta da Aksu köyüne büyük bir ge.. 
bir 'Jiii&lil .da"hi 1v.exmesinler! bugün, HatRy meclisinin toplamnasım, karısını kaçıran ve tasallutta bulunan k t ld - a kalıvermic:ı. Zi- zi tertib olunmuştur. Geziye diş tabibi • 

• /C" :t • .. t :-ı..::ı h h d a1 o ı· f'd . t k a o ugu yer e ~ ~ 

* 
ymı.ı ·na ayın ır~smı ~ mus aAı ayata ay u ara, 5 ıra ı yeı neca verere ' 

1 
"-d a vr·ı,....; .. 1 k Mümtaz Arkayın riyaset etmekte ifil, 

a - le · . .. ra o mes eıı. aşını yana e ı ... .u~ o o -
oguşunu sevinç ses r.ı ve mes"ud .istik- kadını kurtarmış, sonra bır tüfek ve kur- ' .. .. K- ··1··k k 't · b k vekili eczacı 

Hat.ay Tütlrlerinin ikinci bir vazife~ri t"f' b' k d olu bulmııc:ı • · oycu u omı esı aş an 
ba1 temennileri ıile karşılıyalım: şun tedarik ederek haydudların bulun - mo ı ın ır enarın a -:ı ve ışın Münir Kemal, komiteden Lutfi Deveci. 

de, .bütiiD Batg:lılar arasıntla, Türk, .A- - Yaşasın Hatay ve mes'ud olsını Ha~ dugvu yere gitmic:, 12 tanesini öldürmüş, en fecii de bu meslekdaşın bir gün evvel R K. !eri A:r.ab lE:r.ınen3., Kürd, ÇeJ:".kes, kim 
0

_ ır: ve köycülük mütehassısı ıza ıper, ge-
' , ts:yilılar! Muhittin Bir.gen sekizini de yaralamıştır. ayrıldıgrı kardeşi olduğunu anlamış. · · t• k d n1 re gerek.en maluma._. 

hırsa olsun, tam bir Hata:ı,lı dostluğu, =======================~===·============================='=-=== zıye ış ıra e e c ... 
:ımtay kardeşliği tesis et.."!lektir. Bir kıs- büyük bir nezaketle vermekte idiler. 

nnmn ite.mini kolay, diğer bir kısmının J S T E R 1 N AN, 1 S T E R 1 N A N M A! Köy çocukları muhtelif hediyeler ve • 
rilmek suretile sevindirilmiş, fakir ço • 

da temini ço1t gayrete v.e bilhassa dlkka-
te muhtaç olan bu dostluk w:e .kardeşli- Dün bir gazetede şu satırları okuduk: sıhbat için muzır bulunduğu gıöi gece yansından itıöaren cuklara kuzu ziyafeti verilmiş, hastal~ 
ğin '!taha'kktik:ı ıqğmmıda Hataylı Türk c- Beyoğhınaa 'bahçesi olımyan evlerin ve apartımanla- ötmeye başlıyarak komşuları :rahatsız etmektedirler. Yapı- heyetle !beraber gelen doktor PJfat Gün• 
kardeşlerimiz .ne bdar ıdi.kk.at :ve ibasi- nn rnütekasii ha1ae bulunduldar:ı. mıntakalarda tavuk ve lan şikayetler nazarı dikkate alınmış ve böyle yerlenle ta- gör tarafından muayene ':Cdilerek reçe • 

- •· ..... ....:...,,_ n.._::ı_ :h>n ;r .. ~-.,,_ emsali_ ha_yvanlar lbeslendig~i görülmektedir. Bunlar umuınl vuk beslenmemesi için icab eden .emirler verilmiştir.> ıtelerinin bedava yaptırılacağı kendile "' 
r- go;:.ı.cuı:i&CJ.; me ııuıwırA ar.l.Ll5.. ve _ rine bildirilmiştir. Köy muhtarı Halil ~ 
gayret 'Sarf~'lerse "8Ila vatamn "Ve Türk ] s T E R 1 N AN 1 s T E R 1 N AN M A 1 
aleminin o kadar sevgi ve takdirini kaza- '1 J köyodası üyeleri ile ihtiyaçlar üzerma. 

nacaklardır. Hatay 'Türkleri bu işi yap- uzun boylu :hasbIDal edilmijtir. 



' ' SON POSTA 

,TELGRAF HABE.·'RLERi 
.. ~ ı· 

Bir adam kendisine yüz 
vermiyen genç bir 
kadını yaraladı Fransız B~şvekili Avrupanm harb 

kuvvetleri hak mda bir mukayese yaptı 
Grevler tekrar başgösterdi 

Paris, 1 (Hususi) - Kırk saatlik hafta 
kanununun değişmesi yüzünden grevler 
:tekrar başgöstermiştir. 

V alensiycndeki mensucat amelesi bu 
gece grev ilan etmiştir. Yarın sabah da 
başka 14 bin amele grev yapacaktır. 

Şimali Fransadaki mensucat fabrika -
larmda çalışan 30 bin amele de, gündelik
lerinin artırılması için müracaatta bu
lunmu lnr, aksi takdirde grev ilan ede
cekle: ı ini bildirmişlerdir. 
Bazı mıntakalarda, maden ameksi de 

günd l klerinin artırılmaS!nı istemişler

dir. 
Par· 1 (A.A.) - Alınan mallımata gö

re başvekil Daladye, ordu encümcııin
Cieki ızahatını üç kısma ayırmıştır. İlk 
kısımda başvekil beynelmilel vaziyetten 
bahsederek efkarı umumıyeyi telaşa ver
mek ıstememekle beraber bu vaziyetın 
ciddi olduğunu söylemiştir. 

İkinci kısımda A vrupanın silahları a
rasında bir mukayese yapmış, Almanya, 
İtalya ve Macaristanın hali hazırdaki 
mevcudlarile mckni harb kuvvetlerini 
JÖstermiş, Fransa, İngiltere, Amerika ve 
~ekoslovakyaya karşı yapılacak muhte
mel bir taarruzda harekete geçecek kuv-

vetler hakkında tahminlerde bulunmuş
tur. 

üçüncü kısımda başvekil silah imala-
tı ve derpiş edilen program.lann tatbi
kinde elde edilen neticeler hakkında iza
hat vermiştir. 

Netice olarak Daladye demiştir ki: 
cFransa için takib edilecek iki siyaset 

vardır: 

Ya taahhüdlerin ifasını temin ederek 
büyük bir devlet olarak kalmak, vey3 
harici hadiselerle alakadar olmıyarak bir 
nevi bitaraflıkla iktifa etmek.> 

Bu iki siyasetten birincisini terich et
miştir ve buna devam etmek tasavvurun
dadır. Fakat bu siyaset hükumetin karşı 
koyması lazım gelen bazı ihtiyaçları 
müstelzimdir. Bu siyaseti tatbik etmek 
imkanını bulmalt içindir ki hükfunet bil
hassa fazla mesai ile istihsalatı arttırmak 
lazım geldiği kanaatine varmıştır. 

Bugün nümayiş yapılacak 
Paris 1 (A.A.) - Paris mıntakası sen

dikaları birliği tarafından tertib edilen 
nümayiş yarınki cuma günü saat 18.30 da 
evvelce kararlaştırıldığı veçhile Millet 
meydanında değil, kış velodromunda ya
pılacaktır. 

Filistinde yeni hidiseler 
Bir ay içinde 193 ü Arab, 48 i Yahudi ve 19 u lngiliz 

olmak üzere 260 kişi öldü 

Paris 1 (Hususi) - Filistinin bazı şe çırma hadiseleri olmuştur. Yafada bir 
birlerinde bugün tekrar hadiseler ol - yahudi kama ile öldürülmüştür. 
muştur. Bir Arap çetesi Ebrön eşrafın- · Kudüs 1 (A.A.) - Ağustos ayında 
lian Şeyh Muhammed Gadun'un evini bütün Filistin'de maktul düşen ve ya
basarak, Şeyh'in kendi müdafaası için hud lllnuş olduğu yaraların tesirile ö _ 
evinde bulundurduğu silah ve cepha - len kimselerin adedi 260 dır. Bunlar
neyi almışlardır. dan 19 u İngiliz, 193 ü Arab, 48 i ya-
Diğer taraftan Ramlede de silah ka- hudidir. 

• 
Kalamış vapuru lmralı 
adasında karaya oturdu 

Adliye Vekili, davetliler ve· gazeteciler 
sabaha karşı /stanbula döndüler 

'Üç sene evvel İmralı adasında tesis oturduğu yerden kıpırdamak mümkün 
edilen asri cezaevinin bu müddet zar- olamamıştır. Bunun üzerine vapurda
fındaki tekamülünü yakından görmek kiler, motör ve alamanalarla sahile çı
ve tedkikat yapmak üzere, Adliye Ve- karılmıştır. Geminin telsizi ve İmralı 
kili Şükrü Safaçoğlu tarafından adaya adasının da harici telefonu olınadığın
bir seyahat tertib olunmuştur. Adliye dan, cezaevinin motörüne binen müd
erkanı, bazı saylavlar ve gazeteciler - deiumwni Hikmet Onat vaziyeti bil
öen müteşekkil 150 kişilik bir davetli dirrnek ve başka bir gemi istemek ü
grupu, dün sabah sekiz buçukta Aka- zere Armudluya gitmiştir. 
yın Kalamış vapurile Köprüden hare- Davetliler adadaki tesisatı, atölyeleri 
)tet etmiştir. ve şereflerine tertip edilen güreşleri 

On bir buçukta İmrahya çıkılmış, görüp adada arabalarla küçük bir tur 
'.Adli) e Vekili ile dave liler. iskeleye yaptıktan sonra vapura avdet etmişler
<iizilen mahkfımların alkışlarile karşı- dir. Mütemadiyen kendi kendini kur
lamnışlardır. tarmağa çalışan vapur, akşem yemeği 

40 bin Yahudi 
• 
ita/gagı 
Terkedecek 
Roma, 1 (Hususi) - Bugün, hükume

tin neşrettiği bir beyanname mucibince 
yabancı tabiyeMe bulunan Yahudile
rin İtalyada iskanı yasak ve tahdid edil
miştir. 

Bu kararname, 1919 dan sonra İtalya
da yerleşmiş olan yabancı Yahudilere de 
şamildir. Bunlar altı ay içinde İtalyayı 
terkedeceklerdir. Bunların sayısı 10 bin 
ile 40 bin arasında tahmm edilmektedir. 

iş Bankasının 
ikramiyesi 

Bin liralık ikramiye 18,947 
numaraya isabet etti 

Bayazidde Hüseyin ağa mahallesinde 
Cami sokağında oturan 28 yaşlarında 
Mehmed kızı Yaşar ile, ayni evde mu
kim kunduracı Mehmed arasında kav
ga çıkmış, Mehmed genç kadını bıçak
la sağ 'ınemesi üzerinden ağırca yara
lamıştır. 

Kav~nın sebebi henüz kat'iyetle 
malum olmamakla beraber Mehmedin 
genç kadına sarkıntılık etmeğe kalkış
masından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bütün ısrarlarına rağmen genç ka
dının mukavemet etmekte devam et -
mesi Mehmedi hiddetlendirmiş ve bı
çağını çekerek kadının üzerine saldır
mıştır. 

Yaralı kadın derhal Haseki hastane
sine kaldırılmış ve Mehmed yakalana
rak tahkikata başlanmıştır. 

Bir baba üvey oğlunu 
yaraladı 

Dün gece saat 22,30 da Eyübde feci 
Ankara 1 (A.A.) - Türkiye İş Bank.ı- bir cinayet olmuş, bir baba üvey oğlunu 

sının küçük cari hesablar arasında ter- göğsünün sol tarafından ağır ve ümid
tib ettiğbi .. i~~amiye keşidesi bugün yapıl- siz bir halde yaralamıştır. Vak'a ı:u su-
mış ve uyuk "kr · l · 1 ~ ı amıye en şu numara ar retle cereyan etmiştir: 
kazanmıştır: E ·· bd y · hall · d G 

1 000 lir İst b ld 189 h yu e enıçeşme ma esın e a-
. ayı an u a 47 esab nu- zi Perver sokağında 30 numaralı evde 

maralı Ayşe İsmet, 500 liralık ikramiye- t Al" N · wl H"" dd" ·1 
İ o uran ı acı og u usame ın ı e, 

ler: stanbulda 73172 numaralı Tarık ve ·· bab H'" · d sk"d uvey ası useyın arasın a e ı en 
Samsunda 3221 numaralı Mitat Receb. b · d d b" · izlik" d 

erı evam e en ır geçuns var ır. 

Mahalli idareler 
Bankası 
Ankara, 1 (Hususi) - Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya vilayetlere bir tamim gön
dererek Belediyeler Bankasının kurulu
şundanberi başardığı işleri anlatmış ve 
Vekaletin şehirlerimizin imar politikala
rına verdiği ehemmiyeti işaret ederek 
bunun yeni bir tezahürü mahiyetinde 
Belediyeler Bankası yerine kaim olacak 
bir mahalli idareler bankasının kurulma
sının kararlaştığını bildirmiştir. 

Bu bankanın sermayesine esas oJarak 
şimdiden- vilayetler, büdcelerindeki ta
sarrufları Belediyeler Bankasına yatıra
caklardır. Bu iştirak mıkdarı büdce ye
kununun asgari yüzde biri olacaktır . 

ita/ya ve 
Çekoslovak .. IJa 
Prag 1 (A.A.) - İtalyanın yeni Prag 

elçisi B. Frankoni, bugün itimadnamesi
ni Reisicumhur B. Beneş'e takdim et
miştir. 

B. Beneş, elçinin nutkuna cevaben ez
cümle demiştir ki: 

cMajeste İtalya kralı ve Habeşistan 
imparatorunun ekselnsınızı nezdime elçi 
tayin eden mektublarını büyük bir mem
nuniyetle alıyorum. İki memleket arasın
da rnevcud dostane münasebetlerin inki
şafına çalışacağınız hakkındaki sözleri
nizden memnuniyetle kaydı mallımat et
mekteyim. Memleketim, İtalyan kültür 
ve medeniyetinin büyük kıymetini bil
mekte ve İtalya ile olan politik, ekono
mik ve kültürel münasebetlerine hususi 
bir ehemmiyet atfeylemektedir. Memle-
ketim, yeniden doğuşunun ferdasında İ
talyanın kendisine yaptığı yardımları hiç 
bir zaman unutmıyacaktır.> 

Dün gece henüz mahiyeti öğrenilemi
yen bir sebebten dolayı baba ile oğul 
arasında bir kavga çıkmış, bir aralık son 
derece asabileşen Hüseyin, taşımakta 
olduğu büyücek bir bıçağı çekerek oğ
lunun üzerine hücum etmıştir. 

Hüseyin bıçağı çocuğa bütün kuv -
vetile saplamış ve Hüsameddin derhal 
kanlar içinde yere yuvarlanrnıştıır. 
İşlediği cinayet üzerine büyük bir kor
kuya kapılan Hüseyin, kaçıp kurtul -
mak istemiş ise de elindeki kanlı bıça
ğile beraber yakalanmıştır. Yaralı can
kurtaran ile Guraba hastanesine kaldı
rılmıştır. Yarası çok ağır ve tehlikeli
dir, zabıta ve müddeiumumilik tahki
kata devam etmektedir. 

Mussolini Bulgar Kralı 
ile görüştü 

Roma 1 (A.A.) - Mussolini, çarşamba 
günü evvela Papanın mümessili, sonra 
da halen Piza §ehrinde oturan Bulgar 
kralı Boris ile görüşmüştür. 
Diğer cihetten Kont Ciano, Amerika 

~firi ile bir ınülikat yapmıştır. 
Romanın siyasi ınahfelleri bu görüş

melere hususi bir ehemmiyet atfetmek
tedirler. 

Von Papen 'in zevcesi 
tevkif edilmedi 

Berlin 1 (A.A.) - Salihiyettar mah
feller, Von Papenin zevcesinin döviz ka
nununa muhalif hareketinden dolayı tev
kif edildiğine dair ecnebi memleketler
den verilen haberleri kat'iyetle tekzib 
etmektedirler. 

lktısad Veklleti mUsteşarhgı 

Daha evvel adaya gelen Bursa valisi yeneceği sırada oturduğu sığlıktan sıy-
Şefik ve hapisaneler müdürü Cemil, rılmağa muvaffak olmuştur. Barselon tekrar 
:Adliye Vekilini ve misafirleri selam - Müddeiumumi Armudluda kalmıştır. 

Ankara, 1 (Hususi) - İktısad Vekaleti 
Müsteşarlığına Maliye nakid işleri umum 
müdürü Halid Nazmi Keşmirin tayini 
milli iradeye iktiran etti. 

• Tekerrür eden ta1 ih 
Yazan: Selim Raııp Em~ 

M illetleri büyük muharebeye sü -

rükliyen hadiseleri hatırlıyanlar 

ve bu hadiseleri ihtiva eden yıl ve ay -
ların seyrini unutmamış olanlar için 
i~nde yaşadığımız §U aylarla geçmiş olan 
o günler arasında büyük bir benzeyiş 
vardır. O vakit te bugünkü gibi dünya 
iki kısma ayrılmış ve küçük devletler, 
iki tarafı teşkil eden büyüklerin birer 
peyki haline gelmişti. Vaziyetin vaha • 
metini isabetle görebilen ve coğrafi du-
rumları müsaid olan bir üçüncü sınıf 
zümre, bitaraf kalmayı faydalı görmüş -
tü. Aradan yıllarca zaman geçtikten son-
ra dünyanın bugünkü vaziyeti tıpkı o za
mankinin aynidir. Şikayeti mucip olan 
silf.ıhlanma yarışı tıpkı o vakitki hızla 

devam ediyor. Ordu mevcudlan çoğaltı -
lıyor. Motörlü vasıtalar lamütenahi art
tırılıyor ve bütün bunları yapabilmek, 
milli büdcelerin yapıcı fasılları zararına 
oluyor. Maarif geriliyor, nafia ihmal e
diliyor, fikir hareketleri duruyor ve sa -
dece muharebe vasıtası alınıyor ve ya -
pılıyor. 

Sulhu temin etmenin en birinci şartı 
harbe hazır olmaktır. İnkar kabul etml
yen bu ata sözünün aksi tecrübesini yap
mıya kalkışmak, cinnet olur. Fakat bu 
hazırlığın nerede başlayıp, ne zaman bi
teceği rnalıim olmadığı içindir ki endişe 
umumileşiyor. Ve hakikati söylemek la
zım: Milletlerin, işlerini idare eden dev
let adamlarına olan itimadlan azalıyor, 
bugün, bu adamlar, dünya umurunu iyi 
idare edemedikleri için bir nevi zannal • 
tında iseler, bunun kabahati gene ken
dilerinindir. İnsanlar, büyük menfaat 
meseleleri ileri sürülerek gözlerde bü -
yültülen şişirme davalardan ve bilhassa 

aldatılmaktan bıkmışlardır. Bir parça SÜ· 

kfı.n, biraz huzur istiyorlar. Bu istek her 
halde çok bir şey değildir. Bunu vermeli 
ve dünyayı hakikaten muhtaç olduğu hu
zura kavuşturmalıdır. 

Selim Ragıp Emeç 

Mareşal Çakmak 
Diyarbokırda 
Elbığ 1 (A.A.) - Mareşal Fevzi Çak

mak, beraberlerinde Orgeneral Fahred
din Altay ve Orgeneral Asım Gündüz ol· 
duğu halde saat 10 da hususi trenle Di
yarbakıra hareket etmiştir. 

Halk Bankası 
Açılıyor 
Ankara, 1 (Husust) - Halle Bankam 

ve Ankara Halk Sandığı gelecek hafta 
törenle açılacaktır. İstanbul Halk Sandı
ğı bir müddet sonra faaliyete geçecektir. 

~--~~~~~-

Dahiliye ve Devlet 
Şurasında tayinler 

Ankara, 1 (Hususi) - Turgutlu kay
makamı Adil üçüncü sınıf mülkiye mü
fettişliğine tayin edilmiştir. 

Devlet Şurası üçüncü sınıf muavinlik
lerine mülazimlerden Yusuf Vardar ıle 
Şükrü terfian tayin edildiler. 

aamışlardır. Bütün ada yol arı bayrak- Bugün Trakla dönecektir. Vapur gece Bombardıman edildi ....................................................... ·-········-·························································· 
larla donatılmış, bir de zarif tak yapıl- yarısı ikide Büyükadaya ve 3 de Köp- Paris, ı (Hususi) - Üç motörl:i beş as-

Seyahat notlan : 2 mış'tı. rüye gelmiştir. keri tayyare bu sabah Barselon'u tekrar 
Davetliler evvela pek kısa bir za - Ak J 

manda hali bir adadan, mamur ve faa- Adliye Vekili bu seyahatten ve İm- brunbardıman etmişlerdir. Birçok binafar ueniz mitolo iisi 
liyet dolu bir kasaba yaratan sistemli ralıda gördüğü seri inkişaftan ve alı- harab olmuştur. Ölülerin sayısı da faz - J 

nan neticelerden memnun kaldığını ladır. D · 1 Ik b çalışmanın verimli eserlerini tcdkik et- . e~ız ~o u~~n i üyük ~adisesi şüphe yok Çanakkale idi. Fakat hakikt 
mişler mahkumların ca ıstı~ı atölve- beyan etmiştir. Diğer taraftan dün de Alikante b0m - ta:ı~ı, mıt~loJısın~en d.a~a a~ıl. olan bu harb ve sulh mabedini gece geçtiği-
leri, ambarlan, adayı gezm· }erdir. Öğ- I . bardıman edilmiştir. Atılan bombalar ~ız ıç~n. goreın~dım. Bızım gı~ı kafa tasına Rate damgası vurulan muhar _ 
ie yemeğini müteakip mahklımlar, ve- Enternasyona sınema tutuşturucu olduğundan, şehrin bazı ıırler ıç~n edebıy~t ya~mak küstahlık olur. Halbuki benim yerime buralar-
kilm önünde bir re.'.)mi geçid yapmışlar- sergisinde büyük semtlerinde yangın çıkmıştır. On ölü, bir dan Y.~m .. m~:l bır. (mutefekkir edip), bir Andrcjit bozuntusu geçseydi bir 
öır. mükafatı kazanan film çok yaralı vardır. şey gorsun gormesın ta Truva muharebelerinden içi asker dolu tahta beygir-

BiJahara adanın Meteburnu tara - den başlar, Asyadan, Avrupaya akın eden Daralardan, Sersahlardan ve Av-
fında tesis edilen kısma aidilmiştir. Roma 1 (A.A.) - Enternasyonal si- Mısır, Filistin hududuna rupadan Asyaya geçen İskenderlerden dolaşarak son Türk zaferile tatlıy 

Bu sırada ceza vinin motörü vapura nema sergisi jürisi, Venedikte B. Vol - asker sevkediyor bağlar ve Akdenize çıkar çıkmaz da (Safo) yu diriltir, Kleopatrayı bir ker: 
klavuzluk ya~arken gemiyi biraz sığ- pi'nin riyasetinde toplanmış ve müka- daha Antuvanla seviştirir ve Atinanm Diyonis mabedinde Afrodite ""l" 
Jık mıntakaya götürmüş ve Akay işlet- fatları vermiştir. Büyük san'at müka- Kahire 1 (A.A.) - İkinci derecedn bir beti içirmek için Pire'ye çıkardı. 0 

um ,er-
me mtidtirü Nasuhi ka..J;.anın bizzat fatını Vald Dizney'in cBeyaz peri ve istasyonun asiler tarafından yakılm~sı ü- Ben romancıyım amrna, realist romancıyım. Ve artık 0 çeşı"d d b" t 

ın . M h""kJ'. ~ b . k"" . . d b" e e ıya m idare ettiği Kalamiş, Karacabey boğa- Yedi cüceler> canlı resim filmi almış - zerıne, ısır u umeti, Filistin hududu- ugun u cemıyetm e e ıyatı olamıyacağına kaniim. Onun irin ah t 
k k . · k 1 M 1 d dah · b" · ~ sey a yazıı zı istikametinde karaya oturınu~tur. tır. Mussolini kupası, biri Alman diğe- na as er sev mı arar aştırmıştır. ı- arım a a yenı ır sistem tuttum. Yolumun üzerindeki meml k tl . Ü! 

Kaptan mü temadi yen man:e~v~ra~y:.a:p~a~-L,r~i ~İ t:a~ly~a:n~o~lm'::a:k..:u::· z:e~r:e,~ı:"k:,:i~f;;il::m:::e::,..:m=:a;:a-ı;s~ır:__-_:Fi~·=li::st::in:::...;h:u:d:..:u::d::u:, ::_ş:im:d:i:,:Y::__e__:k:a:d:,::a:r~h~i!çLIL-ce~p-h_e_d_:_en~an=la:..t::a.:.ca::::ğ;::ım= . ..:Ed=e:.:b:::iy~a:.:t:!..., ~y:_:a~n~i ~f~a~nt~e~zı!..· ~c:ı;,e~hnı:::u.· -eiıto11Qlla.i.....e_e..ı...e-n'-----



4 Sayfa 

Pazarlıksız satış kanunu 
tiıthik sahasına girmedi 

Yalnız Yerli Mallar Pazarı dünden itibaren bütün şube
lerinde kanunun emrettiği şekle göre satışa başladı 

Dün sabahtan itibaren tatbiki mukar
rer olan pazarlıksız satış kanununun, bu 
husustaki hazırlıklar henüz tamamlana
madığı için tatbikine geçilemediğini dün 
yazmıştık. Kanunun tatbiki için İktısad 
Vekaleti tarafından hazırlanmakta olan 
talimatname üzerindeki çalışmalar bit
mem.iş olduğundan bu iş, birkaç gün için 
geri kalmıştır. Pazarlıksız satış kanunu
nun ilk olarak hangi maddeler üzerinde 
tatbik edileceği de henüz kat'i olarak ka
rarlaşmış değildir. Bu cihet bugünlerde 
Ankarad.a Başvekilin riyasetinde topla
nacak olan Vekiller Heyeti taraimdan 
tesbit olunacaktır. 

İstanbul Belediyesi pazarlıksız satış u
sulü hazırlıklarını bitirmiş gibidir. Pa
zarlık kalktıktan sonra bütün esnaf eti
ket koyacaktır. 

Şehrimizdeki ayakkabıcılar, pazarlık
ıız satış yapmak üzere hazırladıkları pro
jeyi Belediye İktısad Müdürlüğüne ver
mişlerdir. Ayakkabıcılar da, pazarlıksız 

Şehir işleri: 

Evkaf .Wannın sıhhi ıekilde 
satışına başlandı 

satış usulü ile satış yapmağa başlıyacak
lardır. 

Diğer taraftan Sümerbank Yerli Mallar 
Pazarları umum müdürlüğü, pazarlıksız 

satış kanununun ilk olarak devlet mües
sesesi olan Sümerbank pazarlarında tat
bikini kararlaştırmış ve kanunun emret
tiği şekilde satışa başlanmasını bütün şu
belerine bildirmiştir. 

Dünden itibaren şehrimizdeki ve mem
leketteki bütün yerli mallar pazarlarında 
kanuna göre her eşya üzerinde pazarlık
sız satışa başlanmıştır. Esasen Yerli Mal
lar Pazarlarında maktu fiat usulü cari ol
duğundan ve bir temmuzdan itibaren de 
fiatlar asgari bir hadde indirildiğinden 
yeni tenzilat yapılmamıştır. Yalnız bütün 
mallara yegan yegan fiat ve evsafını gös
terirse etiketler konulmuştur. 

Giyim eşyası üzerine Belediye tarafın
dan henüz fiat ve evsaf tayin edilmemiş 
olduğundan, Yerli Mallar Pazarları bu 
suretle piyasada nbım rolünü almış bu
lunmaktadır. 

Mllteferrik : 
Vakıflar müdürlilğil yeniden birçok 

camileri tamir ettiriyor 
Taşdelen suyu dünden itibaren Ev - Geçen sene esaslı surette tamirleri-

kaf tarafından yeni şekilde piyasaya ne başlanılan Süleymaniye Y enicami 
sevkedilmiştir. Almanyadan getirtilen Mahmudpaşa, Eyüb, Azapk~pı Sokull~ 
makinelerin montajı bitmiş olduğun ~ camilerinin tamir işlerine devam edil -
dan sular hiç el değmeden şişelere dol mektedir. Bunlardan başka Kadirgada 
d~ru~ktadır. Sular, küçük ve bü ~ Sokullu, Eyüb, Kılıçali, Teşvikiye, Or
yük §ışelere, damacana ve galonlarla taköy, camilerinin de bu sene tamir -
satışa çıkarılmıştır. lerine başlanmıştır. 

On hayvan sergisinden 
ikincisi dün açıldı 

1 

Sergide 250 hayvan teşhir edildi, müsabakada derece 
alan hayvan ıahiblerine miikafatlar dağıtıldı 

yet büyük gayret göstermiştir. Sekiz on 
senedenberi işe yaramıyan hayvanları 

bir tarafa, işe yarıyanları ise ele almak 
suretile at ve sığır neslinde tekamüle 
saptık. İlk senelerde İstanbulda bir sergi 
açtık. Köylüden uzakta kurulan bu ser
giye köylü tarafından rağbet etilmediği
ni müşahede ettik. Gayemize ulaşabilmek 
için en büyük çarenin şehirlerden uzak
laşmakta ve köylere sokulmakta oldu
ğunu anladık. Bunun üzerine köylere so
kulmağa başladık ve bu sergileri vücude 
getirdik. Bu sene on hayvan sergisi aça
cağız. İmkan nisbetinde bu sergilerin a
dedini her sene çoğaltacağız. Kasablık 

hayvanlarımız, süt veren hayvanlarımız 
bütün vilayetlere örnek olacaktır. Köylü 
de hayvan bakımına fazla ehemmiyet 
vermelidir. Biz de, gayemize vasıl olmak 
için her türlü kolaylıkları temin edece
ğiz. Köylüye bu hususta hazırlanmış ri
saleler basacak, kitablar tevzi edeceğiz. 
Köylü müşküllerini nuntakalarındaki 

baytarlara müracaat etmek suretile hal
letmelidir. Bu senenin ikinci hayvan ser-

SON POSTA 

istanbulun otomatik 
telefonu iyi işlemiyor 

Eylfıl 2 

Bir müddettenberl İstanbul telefo
nunun işlemesi biz aboneleri şikA.yete 
sevkedecek kadar bozulmuştur. Oto
matik telefonlarımızda gözümüze çar
pan arızanın başlıca sebebi nedir? Bu
nu bilmiyoruz. Fakat telefon idaresi
ne müracaat ettiğim.iz zaman aldığı
mız cevab şu oluyor: 

Bir yanda bacaları tüten fabrikalarda on binlerce 
vatandaş çalışırken diğer yanda toprak mahsul

lerinin verimi artırılıyor 

Abone mikdan fazlalaşmıştır. Bil
hassa İstanbul ile Beyoğlu arası mu
havereleri, devrelerin fazla yüklü ol
masından dolayı teehhüre uğruyor. 

Bu sebeble otomatik telefonunuzun 
kadranını çevirdiğiniz zaman numara 
derhal cevab vermez veya otomatik 
düşmezse bekleyiniz. Olmazsa telefonu 
kapayıp tekrar açınız. Gene olmazsa 
ayol amellyeyl netice alıncaya kadar 
tekrar edlnlz. 

İz.mit (Hususi) - Kocaelinin iktısa
di veçhesi, zirai ve sınai hayat üzerin
de 1nkişaf eylemektedir. 

Zirai vaziyet, evvelki senelere ki -
yas kabul etmiyecek kadar ileri ve ıyi 
bir durumda bulunmaktadır. Mıntaka
nın her tarafında pullukla ziraat yapıl
mağa ehemmiyet verilmektedir. Top -
·raklarunıza uygun malzeme ile yapılan 
bu pulluklar, köylüler arasında yayıl -
mış ve köylü bizzat kendi vasıtalarile 
pulluklar imal etmeğe başlamıştır. 

Arifiye tohum islah istasyonu ise, 
pek faydalı çalışmalarına devam at -
mektedir. Eski tohumlan yenileri ile 
-değiştirmekte ve cinslerini islah et -
mekte, bu suretle ekileh tohumlar has
falıksız, verimli ve dolgun mahsul ver
mektedir. 

Diğer taraftan Kocaeli meyvacılığı 
da pek bariz bir inkişaf göstermekte -
dir. Mıntaka dahilinde sırf meyvacıiık-

smda sık sık vukua gelen yangın baş -
langıçlarını göz önünde bulunduran a
lakadarlar Liman hanında yapılacak 
laboratuvarlarda yangına karşı önleyi
ci tedbirler alınması için hazırlıklara 
başlamışlardır. 

Mısır ~emiryolları 
memleketimizden ağaç 

travers alacak 
Mısır devlet demiryolları idaresı 

memleketimizden mühim mikdarda 
traverslik ağaç kütüğü almağa karar 
vermiş ve bunun için bir münakasa aç 
mıştır. 

24 EylUlde yapılacak o1an bu mü • 
nakasanın şartnamesi, İstanbul Türk • 
ofis direktörlüğüne gönderilmiştir. 

Standardize edilecek maddeler 
tedkik edildi 

Bu suretle hareket edildiği takdir
de bazı defa ta vslye edilen neticenin 
alındığını söylemek doğru olur. Fakat 
beklemlye tahammülü olan işler 
için. Halbuki telefon, otomobil gibi bir 
sür'at vasıtasıdır. M~tacel alıvalde 
ve zaman kazanmak için ba.şvurulur. 
Bir numara ile görüşmek için tele
fon kadranını sekiz, on hattA. on beş 
defa arka arkaya çevirmeğe mecbur 
olmak, telefonu bir sür'at vasıtası ol
maktan çıkarıyor, hele günün bazı sa
atlerinde, bu hal, ln.sanın sinirlerini 
bozacak kadar müz'lc bir şekil alıyor. 

Telefon idaresinden muhavereleri 
intizama sokacak bir tedbir almasını 
ehemmiyetle rica ediyoruz. Bunun Jçln 
devreleri çoğaltmak mı lazımdır? 
Başka tedbir ml almak ıcab ediyor, 
ne lazım geliyorsa yapılsın. Fakat bu 
iş bir yoluna girsin. 

la geçinen köylüler vardır. İk:tısad Vekaleti standardizasyon 
Kocaelinde bilhassa Çavuş üzümü, mütehassıslığına tayin olunan Profe • 

Ferik elmaları, kiraz, şeftali, fındık ve sör Doktor Lihten Berger dün akşam 
kestane İstanbul ve Ankara piyasala - Ankaraya hareket etmiştir. 
ırında pek şöhretlidirler. Şimdiye ka - Standardizasyon mütehassısı, İstan
dar gelişi güzel bir şekilde kabzımal - bul, Giresun ve İzmirde standardizesi 
farın elinde idare edUen Kocaeli mey- kararlaştırılan maddeler üzerinde uzun 
vacılığı güzel bir teşkiiat ile Sapanca ve etraflı tedkikler yam.ıştır. Bu ted· 
·gölü imar şirketi, Kocaeli meyvacılı - kiklerinin neticesini bir raporla İktısad 
ğının standardizasyonunu fiilen üze - Vekaletine bildirecektir. 

Bugünkü şeklile İ.stanbul otomatik 
telefonu, biz aboneleri memnun et
mek.ten uzaktır, derken, umumi tees
sürü ifade eden bir hakikati bir defa 
daha meydana koymuş oluruz. 

1 

ltalya ile yeni 
ticaret anlaşması 

yapılacak 

rine alınış ve bu şekilde müstahsile 
çok faydalı bir hizmet görmeğe başla -
mıştır. Ziraat Müdürlüğü Ziraat Mü -
cadele vasıtaları da meyva ağaçlan -
nm hastalıksız olması keyfiyeti ile meş 
gul olmakta ve bütün mmtakanın a -

ğaçlarının hastalıksız olması için can -
dan bir alB.ka göstermektedir. 

Aşağı Kirazca köyünde fenn.1 elma 
fidanlığı tesis edilmiş, Sapanca gölü 
ile Sakarya nehrinin uz~ndığı Geyve 

İtalya ile aramızda yapılacak olan ye- kıyılarında dünyanın en güzel ve leziz 
ni ticaret anlaşması müzakerelerine ya- elmalarını yetiştirmek arzulan tahak -
kında Ankarada başlanacaktır. kuk etmiye meyletmiştir. 

İktisad Vekaleti bu münasebetle ibra- Meyvaların ambalaj usulleri de de-
catçıların dilek ve düşüncelerini öğren- ~~tiri~iş.' eski~en 50-60, 70. kiloluk 
mek istemiş ve bunlar tesbit edilerek küfel~r ıç.ınde1 pıyasaya a~zedılen ma~-
T .. k f' dir kt" 1 .. v •• t fı d b" sul, şımdı, 8- O, 15 ve nıhayet 20 kı-ur o ıs e or ugu ara n an ır ra- A v 

hal. d v kAl t ·· d ·ıın· t· B loluk hususı kablarla sevkedilınege por ın e e a e e gon erı ış ır. u b 1 t 
aş anmış ır. 

dilekler arasında İtalyan kleringinin a- Kocaeı· havzasının mazhar olduğu 
leyhimizıde netice verdiği, İtalyadan ala- bu geniş ~ısadi hayat vilayetin canlı, 
caklı kaldığımız düşünülerek, bir an ev- müsbet ve feragat dolu çalışmalarının 

Giresunda ilk fındık mahs-ulU 
piyasaya çıkarıldı 

Giresun (Hususi) - Her sene ol -
duğu gibi bu sene de burada ilk fın • 
dık mahsulünün piyasaya çıkarılması 

nıünasebetile merasim yapılmış, bele -
diye reisi ve şehrin ileri gelenleri me
rasimde bulunmuşlardır. Borsa komi .. 
seri bir söylev vermiş ve iç fındık 85 
kuruştan satışa arzedilıniştir. 

Viyana sergisi 11 EylQlde 
açılacak 

Viyana sonbahar sergisi 11 Eylfilde 
açılacak ve 1 7 Ey !file kadar devam 
ederektir. Sergi için bütün demiryol -
lar tarifelerinde tenzilat yapılmıştır. 

Ankara borsası 
vel idhalat yapılmak suretile bloke ala- eseridir. Şükranla kaydetmek lazım - Açılıt· kapanıf fiatlan 1-9- 938 
caklarımızın eritilmesi hususunda hükU- dır. 

ÇEKLER metin nazarı dikkati celbedilmesi ternen- İzmit, sınai hayatında da, hiç bir 
ni olunmuştur. Bunun için İtalyan mal- şehre nasib olınıyan müstesna bir ta -
!arına gümrük kontenjanlarında biraz da lih içindedir. 1---------=-A-ç-ıl-ı,--Ka-p_a_m_ş_. 

h .. 'd b 1 k ·cab ed kt' İki kağld, bir sellülöz, bir klor, fab- Londr& 6 14 6 14 a musaı u unma ı ece ır. . · • 
. nkamızdan baska Herekede mensucat, NeT-Yor• 126.uO 126,306 

Türkofis tarafından gönderılen raponın G b d .k. . · to Ad d ,_ 3,442"' 3,442"' . e ze e ı ı çımen , apazann a Ke Parıa u u 
müzakerelere iyi bir esas teşkıl edeceği t İ k fabn;k 1 .. Mll!no 6,66 6,6476 . . res e ve pe a an ve sayısı yuz-
umulmaktadır. Italya ıle bundan evv~l leri aşan büyük imalathaneler mev - cennr• ~~'.!:26 !!:~:~ 
18 ay müddetle bir ticaret anlaşması im- cuddur. ~~~rdam 60166 60,64 
zalanmıştı. Bu anlaşmanın müddeti iki İkinci beş senelik sınat programa Brttueı 21,:34711 21,3225 

ay evvel bittiği halde, anlaşma mucibh:ı- dahil olarak şehrimizde bir kaolin fab- Atin& 1• ıu5 

ce iki taraftan feshine dair bir müracaat rikasının kurulması da tahakkuk et - Sotya Ul
5 

Pras 4,3426 
yapılmadığından kendiliğinden bir yıl miştir. Madrld 6.14 

yaklaşan bloke paramız bulunmaktadır. 

daha uzamış bulunmaktadır. On .binlerce vatandaş bu sınat mü - Varton 23.7076 

İtalyada halen üç buçuk milyon liraya esseselerde çalışmakta ve hayatlarım 88!~~epıette ~5.06 
U.IU 0',9176 

kazanmaktadırlar. Belgrad 2,aısoo 

1,l::t26 
l.1>15 
4.3425 
6,14 

13.7075 
26.06 

Vilayet hududları dahiHnde açılacak o
lan on hayvan sergisinden ikincisi dün 
Pendikte Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ tarafından merasimle açılmış
tır. Vali ve davetliler Köprüden kalkan 
on biri elli vapuru ve Haydarpaşa tariki 
ile Pendiğe gitmişler ve istasyonda Kar
tal kaymakamı Bahir, Kartal Belediye 
reisi Abdullah Ekim, Parti ve Belediye 
erkanı ile halk tarafından karşılanmış, 
ıereflerine iskele gazinosunda bir ziyafet 
verilmiştir. Çok neş'eli geçen yemeği 

müteakip sergi mahalline gidilmiştir. 

Serginin açılış merasiminde Erzurum 
saylavı Nakiye, İstanbul Belediyesi reis 
muavini Rauf, İstanbul Baytar Müdürü 
Etem, Ziraat Müdürü Tahsin, Beykoz 
kaymakamı İhsan, Üsküdar kaymakamı 
İhsan, Kartal kaymakamı Bahir, Şehir 
Meclisi azaları ve halk bulunmuştur. Ev
vela Kartal Belediye reisi kısa bir nutuk 
söylemiş, Kartal kazasındaki sergi hak
kında büyük alaka gösteren Muhiddin 
tİstündağa teşekkür ettikten sonra sözle
rine c Yaşasın Atamız, yaşasın büyükle
rimiz> diye bağırarak son vermiştir. Mü
teakiben vali, kısa bir söylev vermiş, 
§Unları söylemiştir: 

gisini açıyorum.> Yeni anlaşmalar yapılırken, bilhassa bu 
Vali kordelAyı kesmiş, bundan sonra 

sergide teşhir edilen hayvanlar birer bi- cihet üzerinde durulacaktır. 

Fabrikalara lazım olan işciler ara • Yoltohama 55 84ao 
sında, elektrikçi, tornacı, tesviyeci, ma sıokholm 51.6MO 

0,9175 
3,81150 

!fi 8400 
31,6560 
23. 7350 

c- Arkadaşlar, yerine sarfedilıniş ve 
muvaffak olmuş bir emeğin bir insan 
kalbinde uyandırabileceği en derin ve 
samimi bir sevinçle mütehassis bulunu
yorum. Uzun süren inhitat devirlerinde 
her zihayata kötü tesir yapıldığı gibi 
hayvan nesilleri de tahrib edilmşitir. Es
ki devirlerin amansız ihmalleri yüzün
den inkıraz eden hayvanlarımızdan köy
lü istifadeye kalkışmış ve görmüştür ki 
bu hayvanların verimi 11ıfırdır. Mecbu
ren köylü maişeti başka taran.ara baş 

vurmak suretile temine kalkışmış, hay
van işini büsbütün ihmal etmiştir. Hay
van neslini ıslah etmek için bize düşen 
vazife, bize yanyan hayvanların üzeri
ne düşmekti. Halkımızın ve köylümüzün 

rer görülmüştür. Pendik hayvan sergisi
ne iki yüz elli hayvan iştirak etmiştir. 

Bunlar, boğalar, atlar ve sığırlardan iba
rettir. Mütehassıs bir heyet, sergiye ge
tirilen hayvanları tedkik etmiş, hepsine 
birer derece vermiştir. Hayvanlar arasın
da cidden njirnune olacaklara tesadüf e
dilmekte, köylünün bu hususta göster
diği gayret takdir olunmaktadır. Sergi 
gezildikten sonra Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ taFafından müsabo.
kada derece alan hayvanların sahibleri
ne mükafat tevzi edilmiştir. 

Cemil Aksoyun, Hüsnü Pınarın, Os
man Erelin, Mustafa Serzenin atları, 

Hüsnü Çetinin, Hüseyin Seyfinin, Meh
med Özkurdun, Osman Tuzcanm sığır-

rangoz, demirci vesaire gibi san'at er- Mo.lttna 
babına daha fazla ihtiyaç hasıl olmak- t-----E-&-B-=--A-M ____ _.. 

23,735() 

Gazete, 
mai.baa 

mecmua ve 
sahib~erine 

Basın Kurumu Başkanlığından: 

ta ve bunlar kolczy kolay, temin edile -
memekted.ir. 

lstanbul kontrol dairesi liman 
Basın kooperatifinin kurulması tçin hanini nakledilecek 

hazırlan.an ana mukavelede ortak olabi- İktısad Vekaleti İstanbul kontrol 
leceklerı yazılı gazete ve mecmua ve d . . k da Lim h ta . . . aıresı ya ın an anına şına -
matbaa sahıbleri ile tabıler 2 eylUl 1938 akt H b' · · k t d b ak c ır. anın ll'lllcı a ın a u m -
(bu~nkü) cuma günü s~at 14 buçukta sadla yapılan mühim tadilat için bir 
Taksım Basın Kurumu b~asında topla- proje hazırlanmıştır. Projeye gere bu
nacaklar, ana mukaveleyı noter huzu- rada yeni bir rn.boratuvar ve geniş bir 
runda imzalıyarak ve 500 lira olan hisse- kabul salonu yapılacaktır. Bu l&bora -
nin dörtte birini orada ödiyerek teşekkü- tuvar için icab eden ihracatı müraka • 
lün, tasdikini hükfunetten istiyeceklerdir. be alat ve edevat Avrupadan şehriıni-

Bütün gazete, mecmua ve matbaa sa- ze g_etirilmiştir. 

hiblerile tabilerin bu toplantıya iştirak Üniversitenin Cağaloğlundaki kim-
tm leri rica olunu or. ahanesinde kim evi tahliller esna -

Anadolu fiil. ,. eo 
pefln 
A. em. " 10 n'itU 

Açılıf 

24 60 

Bomonti - Nektar 6 90 
,ulan çlmento 8 80 
Merkez BankUI 103 50 
İf Bankası 9 95 
Telefon 8 !Ki 

24 60 

6 90 
8 80 

103 llO 
9 96 

İttlha• T8 Delil. 11 60 11 50 
Şark Deiflrmeııl ı 05 
Terk°" 6 ıo 6 10 

İSTİKRAZLAR 

TQ.rlt borcu I p91ln 1 
• • ı . ı • 
a a 1 "adeH 

Açılıı 

19 25 
19 26 

1'.apaaıı 

19 23 
19 25 
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2 Eyim 

Malkarada belediye imar planı 
muvaff akiyetle tatbik ediliyor 

Birçok yeni yollar, binalar yapılıyor. Kazada ve 
köylerde 4 mektebin inşasına baılandı 

SON POSTA 

Divriğin ilk 
Örnek demiri · 
• 

ihraç edildi 
Samsun (Hususi) - Divrikten 

Sayfa S 

Samsuna gönderilen demir cevherinin 
buradan vapura yükletilrnei buyük bir 
alaka ile karşılanmıştır. İlk örnek de
mir cevherinin Samsun limanından ih
rac edilmesi, Samsun ve havalisinde 
mes'ud bir had.ise olarak telakki edil
mektedir. Turgutlunun güzel belediye bahçeri 

. Samsun belediye meclisi 
fevkalAde toplanllya çagırıldı 
Samsun (Hususi) - Görülen lüzum 

üzerine belediye meclisi 3/9/938 tari -
hinde vilayetçe fevkalade bir toplantıya 
davet edilmiştir. Buna sebeb benzin, is -
tihlak resmine ve tanzifat vergisine be
lediyece konulan zamların yeniden ted -
kik edilmesine lüzum görülmüş olması -
dır. Bu cihetler yeniden tedkik edildik -
ten sonra gereken kararlar verilecektir. 

Turgutlu hergün biraz 
daha güzelleşiyor 

Kasaba bağlar, zeytin bahçeleri ve tütün tarlalarile 
doludur. Her yıl 120 - 130 ton tütün, 350 bin kilo 

zeytin istihsal ediliyor 

..... 

Marmara Ereğlisinde plaj çok 
Malkaranın gü zel parkı • · 

Malkara (Hususi) - Belediye imar 1 beş kuruşa satılmaktadır. 150 biber ve 6 rağbet görüyor 

Turgutludan Manisa muhabirimiz ya -
zıyor: Eski adı Kasaba ve yeni adı Tur -
gutlu olan bu kaza Mani.sanın mamur ve 
zengin kazalarından biridir. 
Baştan başa bağ ve tarlalarla süslenen 

ve hemen kışa kadar devam eden yeşil -
liklerin gösterdiği güzellikler karşısında 
Turgutlu vilayetimiz kazaları arasında 

müstesna bir mevki alır. 

planı muvaffakiyetle ilerlemektedir. Ka- kilo domates beşer kuruştan, koyun eti Çorlu. (Hususi) - Marmara Ereğlisi 
saba dışında kurulan hayvan pazarına 35, dana eti 15 ve manda veya malak et- 500 kadar evi ve denize bakan şirin 
muntazam bir cadde açılmış ve bu cad- leri on kuruşa alınmaktadır. On kilo kar- çehresile bir kasabaya benzer. İstik -
deye aid köprü inşası bitmiştir. Harab puz beı kuruştan muamele görmektedir. balde Trakyanın mühim bir ·iskelesi 
yollar tamir edilmekte, her sahada ka - Yeni melrtebler yapılıyor olması muhtemel olan limanı şimdi sı-
sabnnın şirinleşmesi büyük bir faaliyet Burada maarif teşkilatına büyük bir e- ğınacak her türlü deniz vesaitini mu-

Kurtuluş savaşında baştan başa yanan 
Turgutlu kazasının yeni bir plan dahilin
de imarına başlanmış ve modern bir §e

kil almıştır. Geniş caddelerki, yeni yapı
lan güzel binaları ve caddelere dikilen 
binlerce ağaç kasabayı bir inci gibi süs
lemektedir. 

göstermektedir. Bir çok yeni bina inşası hemmiyet verilmektedir. Bu arada He- hafaza edecek bir durumdadır. 
muntazaman devam etmektedir. Elek- reke ve İribey köyünde mekteb binaları Burada bir dalyan ve hükfunet ta
trik tesisatı da ikmal edilmiştir. Bir he- yapılmakta, Deliyenice ve Ahiören köy- rafından yerleştirilmiş 40 kadar ken
yetçe yapılacak tedkikten sonra kasaba- !erindeki mekteblere levazımat hazır - dilerine her türlü balıkcı malzemesi 
mız ışığa kavuşmuş olacaktır. !anmaktadır. Diğer mektebler de tamir verilmiş göçmen vardır. Bu suretle 

Malkarada haynt geçimi ucuzlamıştır. görmektedir. Kaza merkezinde de yeni- her zaman taze balık bulmak müm - Zirai durum 

Birinci nevi ekmek on, gaz 16, 25 patlıcan den iki ille mekteb binası yapılmaktadır. kündür. Pazar günleri muntazam sey- 40745 nüfuslu olan kasaba halkı, umu
miyetle çiftçi ve bağcıdır. Burada zeytin 
ve arıcılık ta ehemmiyetli iki iştir. Kaza
da iki bine yakın kovan bulunmaktadır. 

Hereke uzum bayramı 

hazırhkları 
İzmit. (Hususi) - Vilayetin, Here

-kede bir üzüm bayramı tertib ettiğini 
evvelce yazmıştım. Her tarafta alaka 
ile karşılanan bu güzel hareketin canlı 
ve verimli olması için, bizzat valimiz 
Hamid Q3kay meşgul olmaktadır. 
· Nefis ve leziz üzümleri dillere destan 
olan körfez sahilleri 4 eylUl günü ha
kiki bir bayram yapacaktır. 

· Ankara ve İstanbuldan, vilayetin 
muhtelif köşelerinden yüzlerce zat, ü
.züm bayramına iştirak edeceklerdir. 
Bu arada İstanbul gazetecileri de üzüm 
bayramına davet edilmiştir. 

Üzüm bayramına halkın da iştiraki
nin temini için İzmitten ve Haydarpa-
şadan tenezzüh trenleri, deniz vasıta
ları temin edilmi.~tir. Haydarpaşadan 

sabah saat 8 de kalkan trene hususi 
vagonlar bağlanacaktır. 

Giresunda yeni sine·ma binası 
yapıldı 

Giresun (Hususi) - Maruf tüccardan 
Faizzadc Mchmedin ötedenberi bizzat iş-

Samsunda talebe sayısı 
bu yll çok arttı 

Samsun (Hususi) - Bu yıl orta ted
risat kayıd muamelesi, her yılkinden 
daha fazladır. İlk .iki gün yalnız orta o
kula vaki olan müracaat adedi yüz elli-
yi aşmşıtır. Liseye ve orta ticaret mek
tebine tehacüm çoktur. Vilayet kültür 
direktörlüğü, bütün müracaatlara müs
bet bir şekilde karşılamıya çalışmakta
dır. Açıkta hiçbir talebenin kalmama
sı temin edilecektir. 

rüsefer yapan otobüsler Çorlu halkmı 
buraya taşımaktan, bakımsız da olsa, 
sıeaklar yüzünden plaj Trakyanın her 
yerinden alon görmektedir. 

Geçen 937 yılından itibaren ekimine 
başlanan Akala pamuğu çok iyi verim te-

Antalya • Alanya yolunda min etmiştir. Geçen yıl fayda gören çüt
çi bu yıl istihsalatını bir kat daha arttır-

va purda bir adam öldU mış ve % 99 rusbetine yükselmiştir. 
i\.ntalya (Husust) - Alanyanm Bı- Kültür işleri 

çakcı köyünden Ali Kahya oğulların- Kasabada kültüre karşı büyük bir ali-
dan Ali oğlu Mustafa tedavi için An- ka mevcuddur. Bu yıl Turgutluda orta 
talyaya gelmek üzere Anafarta vapu- mekteb binasının inşasına başlanmış ve 
runa binmiş, fakat yolda ölmüştür. bu inşaat oldukça ilerlemiştir. Vali dok-

Cenazesi Antalyaya çıkarılmıştır. tor Lfıtfi Kırdar kültür i§lerine çok önem 
vermektedir. 

Denizlide C. H. P. ne yeniden 46 yurddaş yazıldı Belediye itleri 
Turgutluda belediyeye aid sekiz yataklı 

bir revir vardır. İçme suyu iyi bir teş • 
kilata bağlıdır. 

Çok rağbet bulmuş olan bir ılıcası, kü
kürt, arsinik ve demir madenleri de var
dır. Çok sıhhi olan ılıcasına haziran tem-

' muz ·ve ağustos aylarında binlerce halk 
gelir, eskiden etrafı bataklık olan bu 
yerden sıtmaya tutulmadan dönmek im
kansızdı. Fakat kurutulan bataklıklar sa
yesinde bu yıl ılıcaya gelenler çok mem
nun kalmışlardır. 

Ekonomi vaziyeti 
Kazanın ekonomik durumu çok iyi bir 

haldedir. Başlıca yetiştirdiği mahsul Çe . 

Turgutluda Atatürk anıtı 

kirdcksiz üzümü ile diğer çekirdekli ü
zümleridir. Fakat bu mahsul ihracata ki -
fayet etmemekte, umumiyetle yerinde 
sarfolunmaktadır. Bir iki yıl evvel elde 
edilen kuru üzüm ınikdarı 780 tondur. 
Kaza topraklarında fevkalade tütünler 
yetişir; renkleri sarı ve kara olup ko -
kuludur. Bu iki cins tütün en ziyade A
merika kumpanyaları tarafından alın -
maktadır. Tütünün senevi hasılatı 120-
130 tona baliğ olmaktadır. 

Zeytin işlerile de meşgul olan halle 30 
bin kadar tahmin olunan ağaçlardan 350 
bin kilo zeytin almakta ve senevi 35-40 
bin kilo kadar da yağ çıkarmaktadır. 

Sanayi ~leri 

Kazanın san'at işleri çok ileri bulun
maktadır. Merkezde mazot ile mütehar -
rik 9 değirmen ve fnbrikn bulunmakta _ 
d_ır. Ayrıca kaza merkezinde tam teşki
latlı 3 pamuk fabrikası, bir elektrik, su
sam ve zeytinyağı fabrikası vardır. Mo _ 
dern bir un fabrikası ve daha bir çok 
fabrikalar mevcud olup hepsi hali faali
yettedir. letmekte olduğu ve sahibi bulunduğu si -

nema binası, büyük ve iki üç katlı localı 

geniş bir salona malik olmakla beraber 
bugünkü ihtiyacı karşılıyamamakta idi. 

İZIJ!ilte zafer bayramı coşkun 
hır tezahüratla kutlulandı --' Bunu nazarı dikkate alan Faizzade, gü -

zel Giresunun mükemmel ve asri bir sa
lona olan ihtiyacını düşünmüş ve binayı 
baştan başa tadil ederek genişletmiş, 
yepyeni bir hale koymuştur. Binanın a
~ılışı, gelecek ayın birinde yapılacaktır. 

Pazar 

Denizliden yazılıyor: Cumhuriyet Halk 
Partimize yeniden yazılan 46 yurddaşın 

dün Halkevimizde tanışma ve takdim tö
reni yapılmıştır. 

Vali ve Parti başkanı vekili Hilmi Tür
keri ilyön ve ilçeyönkurulu azaları bu 

törende hazır bulunmuşlar, Halkevi mı
zıkası tarafından İstikW marşı çalındık
tan sonra vali vekili Parti başkanı yazı
lan yurddaşlara Parti tüzügünün emret
tiği şekilde kısa bir hitabede bulunarak 
başarılar temenni etmiştir. Resimde C. 
H. P. yeni azaları görülmektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki· 

- Hasan Bey şu Ameri
kalı doktorların yapmıya -
cnkları yok ... 

... Nevyork doktorların
dan biri... 

İnsanların yedikleri 
yemeğe göre karakterle -

, rini anlamak imkanını bul
muş ..• 

Hasan Bey - Desene 
Ankara caddesindeki pi -

.' yazcılara bakıp bütün e -
diplerimizin karakterleri -

ni anlamak kabil olacak. 

İzmit (Hususi) -. 
Zafer ve tayyare bay 
ramı, burada coşkun 
ve heyecanlı tezahü-
rat ile kutlulanmış -
tır. Şehir baştru{ ba

şa süslenmiş, cadde
lerde zafer takları 
kurulmu§ ve Halke -
vimizin aldığı tedbir
ler sayesinde mera .. 
sim hoparlörlerle 
halka bildirilmiştir. 

Merasimde kahra -
man askerlerimiz, u
zun uzun alkışlanmışlardır. Gece deniz 
komutanlığı salonlarında mükellef ve 
muhteşem bir balo verilmiş, baloda vali, 
amiral ve komutanlar; güzide aileler bu
lun.muş, sabaha kadar neş'eli bir gece ge
çirilmiştir. Bu arada Halk.evimizin mü
zik kolu da bir konser vermiş ve çok mu-

vaffak olan gençlerimiz alkışlanmışlar 
dır. 

Vilayetin kaza ve köylerinde de zafer 
bayramı parlak olmuştur. Resim Halkevi 
tarafından verilen konserin muvaffak e
lemanlarını göstermektedir. 



[ HA...ı. Kas rln 1 
Tekerlekli evler 

I
• -•M--'- ... _i...-11.J.u :ıı- larm ppkalan gibi pp1m, mantolan gibi 
-.u-~ lC&cn~a.u l/ejjU ev~ to &-&.a 

• man -J«· 
njbet ı&ndm iine arbjUiDU1f. Bu * 

ııeft wledn atmiin birinde bizim mem- Tebdekli nden, diirbiin1e dlprıyı 
leı.tle ele wınımıtıın edeceli nnıha1dra1r •Jl'flden erkek bnsma beiıı'acak: 
O - ta tarzda koımpnaJara pbld o- - Baıaya &el! 
lamla: - Ne var? 

- Km - bçlrdılar. - Uzaktan NecWan g&düm, galiba 
- Bvdm mi? bize pliyorlar. 
- JlaJlr, nle tıirlilde! - Öyle ile hiç cJprma, evi hareket et-* tir .. kaçalım! 
K-tenc bdm tekedekJl ... pmee - * raiJwlen lwbok~ 
- Evi hemen bqka yere götürelim! 
Kocası soracak: 
- Burası fena mı ki? 
- Fena değil amma, kup evdeki ka 

Tebrlekli ni 1111' cııtamobl1 arkuuıa 
bağlayıp yola çıkaracaklar. Komşular ıo
raeat: 

- Nereye? 
- Evde Mt lllrikti, abi gibi de çöpçü 

dm ildde bir, panc:ıerenin önüne otum- ge]medi. Çiplerimıill vermek için çöpçü 
aramıya çıktık. yor. 

Kan ltavDetl, 
Hl• lıavvetl ••• 
llıılıll lıavvetl •• 
Ne adını, ne de oturduğu memle

teu eöylemiye mezun olmadığım bir 
erkek okuyucumdan acı bir mektub 
altlun. O tadar acı ki anlattığı hiki
ye,l. IİJJe biraz kısaltarak kendi di
Jinden nakletmeyi tercih ediyorum: 

.-- a S yıl enel evlenmiştim, ka
nm ne maddeten, ne de manen heni 
okşıyan bir arkadaş değıldi, fakat 
sevmek ve sevilmek kelimelerini bir 
Jaenara bırakmış, talihe razı, kavga• 
m, güriiltüsüz bir hayat yqayıp gi .. 
diyordum. Beş altı yıl bu şekilde 
geçtikten IOJU1l bir çocuğum oldu ve 
bma hayatta tatmadığım aşkı getir .. 
di, artık bütün varan, yoğum oydu. 
Şimdi 9 ptmdadır, neredeyse ilk
ınektebl biUrecek.. fakat geçen gün 
tsadüfen elime ~ bir mektub 
parçası benim bütün hayat sarayunı 
birdenbire yıkıvenli. Bu mektub ka
nmla akrabasından bir genç arasın
da on yıl evvel bir aşk macerası geç
miş oklujwnı ihsas ediyordu. Belki 
beni tayib edeceksini:ı, fakat açık 
.a,li)eyim, hiç aevmediiim bnmm 
ba ihaneti belli fazla miitc ir et-
medi, fakat o daJrika bu aş1aıı vakua 
zamanı ile çocuğumun doğum tari .. 
hini mubyelle edince çılgına dön
düm, kendi kendimi aldatmak belki 
mümkündü, fakat düşününce çocu
lamla o genç adamm arasında hat 
mifabeWleıl baJmıya başladmı, 
fiibbe bnut haline ıeWL Çocuk 
benim değil, belki beDim, fakat size 

burada beni tayib edeceğiniz ikinci 
bir itirafta bukmacaiun: Bu kana
ate rabnen hislerimde değişmiş bif" 
bir teY bulamıyorum. Çocuk, benim 
çocuğum, benim olmasa da gene be
nim için hayatta her şey.. bununla 
bent ber zmnan o1ayoı ki çılgına dö
nüyorum, sizi rahatsız etmemin se
bebi de bu.» 

• Okuyucum bana mahrem kalmasa . 
lazım gelen bazı tafsilit ta veriyor
du, tavsiyelerimin de melmıbla gön
derilmesini istiyordu. İstediğini yap
tım, ümid ederim ki bu dakikada 
ıııh süktmma kaw111muş olacaktır. 
Kendisine söylediklerimi burada bu 
dakibda tekrar etmeğe sütunumun 
hacmi müsaid değil. Fakat söyledik
lerimin üç kelimelik bir hülisasını 
7apabilirim: 

- Çocuğu babaya bağlıyan üç 
kuvvet vardır, birincisi kan, ikincisi 
his, üçüncüsil muhittir, siz birinci .. 
den mahrum olduğunuzu sanıyor -
sunuz, aldanmış olmaklığınız çok 
mfünldin, hattı birkaç bakımdan mu 
bakkaldır, faklt aksi halde dahi his 
ve muhit lmT9etlerinfn vücude gıe -
tirdill bai da Widir. Çocuğun göz
lerine belnn1' size 1*ıil bir niya 
IÖUDlt olduiumızu 11f5.tliyecekür •• 

• Btti'dalda Ba7 cH. Z.• e: 
- Kamı naunnda cürüm teşkil 

etme7.o fakat bea sizin ~ ol -
saydım birinci yuvanmn yıkılma -
sına sebeb olan kızla ikinci bir yuva 
kumıaıdım 

nm 

~ 
Vücudünüze 
yakışan model 

hangisidir ? 
Kabataştaki deniz kazası 
ağırcezaya intikal etti 

Trak kaptam ve batan yelkenlinin reisi iki kişinin ölümü .. 
ne sebebiyet vermek auçile mu hakeme edilecekler 

---

-

-

bir kısmı ise, ortada tramvay bulun • 
fOföriin otomobili sür'atli s~ 

ve kanmn bu suretle vuku 
ııgumı aöylemişlerdir. 

madlimı. 
diijünü 
buld w 

)(i iiddeh••••••ml jdctiampnesin) serci 
ve fOfö -

miftir. 
iti kiŞ IJİ ,... ... ,. • llir tifiyi 

diret lralll Yasuf alta uıa 
....... mhkl• il 11 
Ağıreezada bJr cinayet da an 

encfirUrrrifiir. 

il 
sekiz 

Dün 
netic-1 

Suçlu .. Yusuf, bir bJnede ÇJbn kav. 
mamıda Emin ipnin..ie birini katil 

ve arkadaşı B'allli de wık'ayaı 
1eöne hiddetlmeıek ,anla • 

bsdiy)e 
müdaha 
mıştı. 

Bu su çlarından dolayı tevkifhanede 
usuf, tevkifhanede:ı de koğuş• yatan y 

1arm bad anası yüzünden çıkan bir kaV!ıl 
endisine küfreden Çolak P'eyzl
gal ayağından yapılma bir bı • 
aralıyarak, öldürmii§tür. 

gada, k 
yi, man 
çakla y 

Mahk eme her üç suçmıdan dolayı 
tahrik sebebleri ve 18 yaşım 

mış olınası göz önünde tutula • 
e 8 gün müddetle hapse mah

tmiştir. 

Yusufu, 
bitirme . 
rak 6 sen 
kdm e . 

Yus ufun şeriki cürmil olan MaJcmı. 
suçu sabit görülmiyerek, be • 

karar verilmiştir. • 
dun ise, 
raetlne 

Tlfek 18 blçakla ..... ıwar. 
n dllruşmasını bqlandı 
köyünde vukubulan bir ci • 

muhakemesine Ağırcezada dün 

luradı 
Çerkes 

na yetin 
batlanmı fbr . .... llma4 - •"""11.Mfa ..... 

kidenberi devam edip gelell smda, es 
bir aile kini, kan gütme meselesi var • 
dır. 

Bir 
.. 

gwı tarlada çahfarken Murad ile 
kaqılaşmıljlar, aralarında pne 

lamıştır. İpe bu sırada Mu. 
tfüye tüfeğile ild el ateş ederek. 
ıkmış, sonra da bıçakla üstüne 
etmiş ve öldürmüştür. 

Ldtfü 
kavga baş 
rad, L6 .. 
yere Y 
hücum 

Suçlu Murad ceza kanununun 448 
esine göre, tecziyesi istene .. inci madd 

hkemeye veritmiştfr. rek, ma 
Katil tahkikat sırasında olduğu gi • 

eınede de, cinayetini t•mamtı. 
etmiştir. 

bl, mahk 
le inUr 

Şahidi er de, sadece bir sillh aeal 
uklannı, vak'ayı yalmıdan gör• 

nni söylemişlerdir. 
duyd 
medikle · 

Duruş ma, diğer şabidlerin celbi için. 
edilmiştir. talik 

llls 8IİJI motlrl kapta• 
tevkif edildi 

Haliçte kaza yapan ve bir kişinin (). 
sebebiyet veren İhsaniye mo .. 
tanı Mehmed, 1 inci sorgu hl

kararile, tevkif edilmiştir. 

liirndne 
törü kap 
kimliğinin 
•••••••••••••••• ......................................... __ 
Birma ma bir çakıl k.,.pu batırdı 

kaptana ald t tonıak çatıl J'ltltt 
Barem ~ demirli cıılarall 
Balbn hpiamn ldareelndetl 1111 

cemaı 

blr taJlk, 
dunnea 
maTD& tayı la oarı>arak batırmıttır. İ.çlndı 

Ahmed, Pahrl, ve Xlçlt Ahmed ı.. 
k1fl denbe dökillmltlene de e&raf .. 

er tarafından her f1çtı de ~ 

b.ımıan 
mlnde i1ç 
tan :veutenı 

rd ır. 

1 Bacaksızın maskarahklar• : Sıtınak 1 

~o r -.... 
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\ aSon Posta• ~"' &efrlkaa: 4 

, Mari Valevska _, 
Na olgonıın aık romanı 'lr"~.,....._ 

T acüme etlenı Melmın Sami 

Napolyon ve Lehli Kontes Valevska 

.,.., 
SEY AHA'I' •BKruaLARJ , as 

Yazan: Vufi Rma Zoba • 
Iran hudud gümrüğünde 

Duvarlara bizdeki "Vatandaş, Türkçe konuş!,, levhasın 
benzıgen, fakat dalıa nazik ibareli levlıalar asıl nış 
Ancak bu levhalar bizde o/dutu gibi !randa da tesirinı 
göstermemiş. Kilometrelerce gol gitti/im lıalde · F arsca 

konuşan insrınlara raslamadım 

Malzemeal lıazır 
Olan bir ltlJg 
Mektebi gapılamıgol' 
Ok11711cuJarmmdaıı ~ Uır

sın köyünden Osman §elik lmzaslle :ra
al17or: . 

c- Köyiimtizde 330 aenestnde açılan 
mekteb dört 81De evvel IAIYedlldl Qocuk
larımw bllg1n1n nlmetlerinden laydalan
dırmak için *attık ve :yeniden mekt.eb 
yapılma.sına müsaade aldık. Mektebin ye
ri lstımlllı: edlldl Temeli J&.plldı, tutta ve 
tiremldl hamdır. Yalım alq Te tahtaya 
thtlyac ftl'cbr. Orman fen mmıurlan bu
nu yatın bir mntiden Nra8Jtp balb 
müfkilllı eöateri.Jorlu. 
Yapılan dUYarlar 1k1 leDed1r Yllmur .,. 

kar altında taldı, Japdan -'tiz 7t1z Ura 
masraf da zlJan olup lkftJor. öatent de 
100 90CUimnn tabctkls bldı. .llaar2t Ve
kileUntn nazarı dUmı&ine anet.nMn•ırA .ri-
ca ederim.. • 

* Kültür~ - riea 
Ok~ -.•BUde &. Ökz 

7aıayor: 

c- önibnilzdekt ders J1h için Bakan
lıtca kltab bq111 temtn edlliycu, fata' 
tatnd&t1 bayU.erin mnaıneıeJeıt limdldn 
ikmal edilip klta.bW' .liratıe aeRedJi. 
meue mettebler açll!lliı zamuı ~uk1a· 
rın kitab bula.bllmelerlııe 1mkln yoktur. 

Ayni zamanda ötretmen kadTotan da a. 
Ilka4arlara 4enler bqlamadaa t.etl1ll e· 
diHae ötreSmenJerin -.cldiidm ~ 
leri başl.anna lrofma1an taam edUmJt e
Jur., 

* MeldnlJ.a evlere ftllDi.Jr• 
•ir mii.-zi 

.. BQ ........... ..,.. ........... 
ınu 7U17or: 

•- Ev1mlz Qatalcada ve kasaba dahi .. 
lindedtr. Böyte oldutu halde poata mfl .. 
TeZZtt mektublanmızı eve tadar settrme.. 
le flfenerek JOlumuzmı tısttindetl kah· 
velere veya bl2e verUmet iizere bakblla .. 
ra bırakıyor. Bu ~n ya mektublanm~ 
kaybolayor vefa geç geliyor. Posta mhez
zUne müteaddJd de1alar Jhtar ve battA ,ı .. 
kayet edeceğlmt söyledlın, aldırmadı, evi· 
nız uzak, ıetlremem. .. dedi. Bir mektubu .. 
mmı PO ptmeat Ptdndell uzak I* rol• 
Clllala çıhmadpg Pasta lldl~ 
Yuital -*tablan .......... ....11: 
detJ1 mldJr1 lfuan dJktatl ceibetıaemzl 
Jl&)'Sllaı1a rJca ederJm.. 

nwn11r 
~D .l!lalmer IOblı: ZI 

• 1 ~- .... llltab,a tllcnl ---.. ,.... ,..,.: 
• - Zlmmetme ıtn k1lftll para sevtr

metterı ~ fÜIU'J)dllll. Pu.ayı bafmü• 
dürtyet •eznealne öcledWm halde mahke. 
meye verdiler; bef ay hapae, bir sene me
muriyetten mabnım1JetAme Ye hapis ce
summ teemne arar .......... 
İdarectm puuıs lflerde ı.sıtbdqmna 

C8TU JltedUll. 1eı'Udi. TaJintmi JJtec!jm 
Ş~ra}'i devlet.e müracaat ettim. İıt.lhcl;: 
mımda mahzur olmadıtı cevabını aldım. 
Batımı ibıertne 29151938 de taahhüdlQ 

mettabla U.71.ntmı rica eıum.. ce.ab QJ.a .. 
mad.a. na aneUadıenbert sefalet ~o
rum. Kanunen benJm tayiıı1me cevas we
rlldltı ve em.san ke&lr olduğu halde bu 
oekllde maldıu ve peri§an bırakılmamak .. 
htımı llgfll makamatın Uitfundan bekle-
11111. •• 
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ı RAATJll t181riM~ 
• * ,. ınema yı ız arı 

Baiday mahaılümüziin ha yıl Mfte biri aiirme haatal~iı y~z~den arasında yeni 
yolı olmalıtada. Eldelıi tohıımlulılarrmgla uılen aagan verrmı alır· 
lıen bir de bu ytuden %4TtJT görm~lı • ~zulanmıyac~lı bir ıey~i~: . evlenme ve boşanmalar 
Bana lıarıı tohumla/elan temWey ıp ılaçlamalcla mucaJele awlunu 

lıByliimiiu yaymalıyı:. 

Türkiyede ziraat edilen sahanın % 46 
11nı işgal eden buğday, köylümüzün belli 
başlı istinadgahıdır. Hele orta Ana -
doluda ziraatin temelini, buğday teşkil e
der. Oralar - evvelce de söylediğim gibi -
daha çok uzun yıllar, geçim ve refahla
rını buğdaydan bekliyeceklerdir. Kaldı 
ki böyle bir mecburiyet olmasa da, dün-
yanın buğday memleketleri arasındaki 
mümtaz mevkiimiz, bizi bu yoldan yü -
rümiye teşvik edecek bir durumdadır. O
nun için buğday ziraatimizin inkişafı 
milli ekonomimizin belli başlı mevzula -
rından birini teŞkil etmektedir. 

Memnuniyetle tekrarlan.mıya değer ki; 
cumhuriyet hükfuneti, kurulduğu gün -
denberi bu mevzu üzerinde devamlı su -
rette çalışıyor. Yıllarca köylünün belini 
doğrultmasına meydan bırakmıyan aşa
rın ilgasından sonra, buğday ziraatimizin 
günden güne iyileşen bir hasta gibi fe -
rahladığı görülmüştür. Her geçen yıl, bu 
başarıya bir şey daha ekledi. Buğday ko
ruma kanunu ile Ziraat Bankasının mü
bayaata başlaması, memlekette bir çok 
silolar kurulması bu tedavinin en son -
raki safhasında olanlardır. Diğer taraftan 
soylan bozulmuş, kaliteleri aşağılaşmış, 

iklime, türlü hastalık ve haşerelere da -
yanmak kabiliyeti tükenmiş, bir kelime 
ile yozlaşmış olan buğdayları.mızın bu 
halini ıslah etmek üzere de bir çok is -
tasyon ve enstitüler kurulmuştur. Öyle 
ki, buğday rlraatimiz bir taraft~ ticaret 
yolunda ilerlemekte, bir taraftan da zi -
raat sahasında tedrici, fakat mütezayid 
bir .inkişafa mazhar olmaktadır. 
Yakın zamana kadar buğdayı idhal e -

derken bugün tonlarla ihraç ettiğimiz bir 
göz önüne getirirsek, alınan tedbirlerin 
ve başarılan i§lerin azametini daha iyi 
kavramış oluruz. Bununla beraber ya -
pılan bütün bu işler; buğday ziraatimiz 
için ideal olan inkişaf derecesine bizi he
nüz ulaştırmış değildir. Bir defa mesele 
zamanla mukayyeddir. Buğdayları.mızın 
bilhassa tohumluğunu ıslah etmek yılla
ra bağlı bulunuyor. Sonra da elimizde en 
iyi bir tohumluk bulunduğunu farzetsek 
bile bunu gerektiği gibi ekip biçebilmek 
için elverişli hayvan, makine, bilgi ve 
saireyi de yeteri kadar yaymak, gene bir 
zamanın kaydı altındadır. 

Bu böyle olunca buğday ziraatimizi 
muhtelif bakımlardan geri bırakan se -
beblerle boyuna mücadele etmekten geri 
kalmamak iktiza ediyor. İşte Ziraat Ve
kaletinin bu yakınlarda vilayetlere gön
derdiği bir tamim; bu noktada dikkatimi
zi bir daha harekete getirmektedir; bu 
yazıda ezcümle deniyor ki: cBuğday mah
sulümüzün her yıl beşte biri cSürme 
( = Tilletia Tritici) hastalığı yüzünden 
yok olmaktadır. Eldeki tohumluklarımız
la zaten asgari verimi alırken bir de bu 
yüzden zarar görmemiz arzulanmıyacak 
bir şeydir. Buna karşı tohumluklan te
mizleyip ilaçlamakla mücadele etmeyi 
köylümüze yaymalısınız.> 

Devlet ziraat teşkilatının ötedenberi 
çalıştığı bu işe, bir kere daha alakanın 
çekilmesi çok yerindedir. Muhtelif se -
beblerle bire beşi geçmiyen buğday veri
mimizi, pek basit bir tedbirle bu zara -
rından kurtarmak mümkün iken sırf köy
lümüzün alakasızlığı yüzünden buna 
meydan vermek acı şeydir. 

927 den 933 e kadar olan altı yıllık va
l!atiye göre yıllık buğday zeriyatımız 

2.717.000 hektar idi. Bundan kaldırdığı -

mız mahsul ise 2.297.000 ton kadardı. De
mek ki dönüm başına aldığımız mahsul 
84.ıs kilodan ibaretti. 933 den bu yana va-
sati zeriyat sahamız 2.800.000 hektara Sylvia Sydney 
yükselmiş aldığımız mahsul de 2.550.000 
tona çı~ştır. Dekar başına alınan mah- Son ay içinde gene sinema yıldızları 
sul bu hesapça 90 kiloyu buluyor. Ziraat arasında bir hayli evlenme ve boşan
usullerimizin gittikçe düzeltilmesi, hay- ma hadiseleri vukua gelmiştir. Bu hA
van ve makinelerin çoğalması ve iyileş- <liseler Amerika ve Avrupada pek bü
mesi, bilhassa tohumluklarımızın ıslahı, yük dedikodulara yol açmıştır. 
devletçe selektörlenip ilaçlanması gibi Sylvia Sydney Anıerik.adan kaçtı 
tedbirlerin bir neticesi olan bu artış, mem Amerikalıların cHollywood'un en kü-
nuniyeti mucip olmakla beraber ~enüz çük yıldızııt lakabını taktıkları güzel 
dünya çapından uzaktadır. Buna bınaen Sylvia Sydney Londraya gelmiştir. 
önlenmesi yıllara bağlı olmıyan anzaları Yıldız, burada Luther Adler adında 
hemen gidermek zorundayız. . genç bir san'atkarla evlenecektir. 

İşte sürme hastalığı bunlardan bıri - İşin garib tarafı: Sylvia Sydney'ın 
dir. Mahsulün dörtte biri demek, her yıl tıbkı bir mekteb talebesi gibi izin al
yok yere 800,000 ~o buğday'. YS:U 40 bin maksızın stüdyosunu terkeylemesidir. 
lira zarar demektır. Halbukı .~ıraat Ve- Bu yıldızın stüdyodan ilk kaçışı değil
kaletinin mütehassısı Pr~.fe.~o~. Gasner dir. Bundan birkaç sene evvel Maurice 
cbir çok yerlerde yıllık urunun yarısı, Chevalier ile birlikte bir film çevire
hatta yarısından fazlası kayboluyor. de- cekti. Rolünü beğenmiyen Sylvia, hiç 
mekte ve bizim tahminimiz~en çok yu - kimseye haber vermeden tayyare ile 
karı bir rakamı vermekt.edır. . Nevyorka, oradan da vapurla Fransaya 

Bu sözlerden sonra, ekim yılının arı - kaçmış idi ... Sylvia Sydney aslen Ru.s-
fesinde, sürme hakkında okuyucularımı tur. Büyük ihtilalde memleketini ter
azıcık uyarmayı faydalı buldwn: Buğ - kederek ebeveyni ile Amerikaya iltica 
day~ann sü~e .. <=-. ~illetia Tritici) has- eylemiştir. 
talıgını her koylu b~. B~şaklar daha ~e: Tiyatroya intisab eylemiş ve büyük 
şilken bir başka kılıga gırerek tanelerını b' muvaffakiyet kazanmıştır. Tiyatro
simsiy~h bir tozla dold~rlar. Hasta. - d~n sinemaya geçen bu yıldız yeni 

blıklıalık bkırkıbaşağıd Pb~t g~~~~- e-zberulsenız mesleğinde dahi hayli parlamıştır. o usun_a ır oz eı.ullLe aşır. 

Bittabi .tarladaki bu ba§aklann çokluğu Sylvia 1935 ~enesin~e Nevyorkta kbir 
nisbetinde de, .harmanda mahsul eksilir. tabi ile evlenm~ir. Bır sene sonra o
Ben öyle buğday tarlalarına rastladım ki casından a!,fılmaga kara~ ':ererek mah
içinde sağlam başaktan çok sürme ve ke~eye. muracaat ~y~~ıştır. 
rastıklı başak vardı. Ve köylü bunu biç- Şımdi bakalım ik.incı kocası ile ne 
melrtense yakmayı tercih etmişti. Böyle müddet geçinebilecek?··· 
yapmakla doğru hareket etmişti. Çünkü «Luise Rainer» in boşanması ... 
başakların içini dolduran bu tozlar sürme Meşhur Viyanalı yıldız Luise Rainer 
hastalığının tohumlandır. de kocası Clifford Odets'den ayrılıyor. 

Buna karşı yapılacak tedbir pek ba - Ayrılmağa talih olan erkektir. 
sittir: a) Tohumları temizlemeli, b) Son- Odets Nevyork sahnelerinde büyük 
ra illçlamalıdır. Tohumları temizleme - bir şöhrete maliktir. 
den ilAçlamak bir çoklarının sandığı gibi Luise Rainer de hakikaten çok bü-
kafi bir tedbir değildir. Çünkü temizlen-

yük bir san'atkardır. Film akademisi-
miyen buğdaylarda ezilmemi~ sürmeli ta- nin büyük mükafatını iki defa elde ey
neler bulunabilir. Bunlar ilaçla layikı 

}emiştir. Karısının kendinden fazla 
veçhile temasa gelmediklerinden çuval- mevki sahibi olduğunu çekemiyen 0-
larda ezilip ilaçlanmış tohumu yeni baş- h 

dets ona ya kendisini, ya film ayatını 
tan bulaştırırlar. Onun için ekilecek to- bırakmasını teklif eylemiştir. Mesele 
humluğu evvela kalburdan veya selektör hk . fk 1 le · r 
den geçirip iyice bir temizlemelidir. Bu şi~di Rm~ e~eye ~nt~ ta keey lemmışedıern .. · 

. . Luıse aıner ın san a ı er y -
sayede muzır ot tohumlarından, ekılmıye k li · · h kkak 

· · se kocasını t.er ey yecegı mu a 
elverışsız tanelerden de ayrılmış olaca - d 
ğından bir kat daha istüade edilmiş olur. sanılmakta ır. 
Gerek kalbur makinelerinden, gerek se- Danielle Darrieux ele koıcasmdan 
lektörlerden bir çoğu şimdi devletçe her ayrılıyor! .. 
tarafa dağıtılmış bulunmaktadır. Köylü Paris birkaç haftadanberi birbirine 
parasızca bunlardan faydalanabilir. girmektedir. Fransız sinemasının ştma-

Temizlenen tohum sonradan ilaçlan - rık yıldızı olan güzel Danielle Dar
malıdır. İlaç, sürmenin mantarını mah - rieux'nün kocası ile artık geçinemediği 
vederek tohuma dokunmaz. Bunun için ve kocasından ayrılmak üzere bulun
kullanılacak çeşitli ilaçlar vardır. Fakat duğu söylenmektedir. Bu rivayet yalan 
köylümüz için şimdilik en pratik olanı değildir ... Tahakkuku bir gün mesele
bildiğimiz göztaşı mahlı'.Hüdürr. Şu kadar sidir deniliyor .. : ..:....-------var ki bunun faydasını göstermesi ilaç -
ıamayı mutıaka usulünce yapmıya bağ- Koçuk sinema haberleri 
lıdır. Ben vaktile şöyle bir usulle çok iyi * Meşhur İsveç patinaj ve sinema yıldızı 
bir netice alınıştım: Sonla HenJe 7 eylülde Amerlkaya avdet ede-

Köyün meydan yerindeki çınarın altı- cektir. 
na iki büyük fıçı koyduk. Her ikisine al- * İtalyan sinema müdüriyeti umumlyesl 

İtalyanın en güzel yerlerini filme çektlnneğe 
tışar teneke su doldurarak birine 2 kilo karar vermiştir. Bu fllmler diğer meınleket-
göztaşı, diğerine de 6 kilo kireç kattık. ıere gönderilecektir. Bu suretle İtalyanın gü
İyice erittikten sonra köyün o gün ekile- zel yerlerlnln her tarafta b1llnmeslne yardım 
cek ne kadar tohumluğu varsa erkenden edilecektir. 

· · ·ld * Fransız stüdyolanndan biri tarafından 
bu ilaçlama yenne getın i. Yükseltçe hazırlanmakta olan (Yüzbaşı Benolt> sdın-
bir yere kocaman bir saat astık. Her gelen dakl mmın bao rolleri: Mirellle Balln ne Jean 

(Devamı 10 ncu sa.y/ada 1 • Murat tarafından 7apJlacattır. 

.ylfil 

Tarihten say/ al ar: 

Büyük Türk kahramanı 
''M t k. d. ? e e,, ım ır. 

~ * * Mete bu kadmla da kalmadı. Ba aeler aalrerlerin, atlarından daha 
fok aevdikleri karılarının baıları na birer levha koydurdu. Onlara 
oklcuını bu levhalara attırdı. Ord unına ancak bu müdhiı ve tehlikeli 
imtihanı kazananları aldı. Böylece, attıkları okları herhalde hedele 
vuran, yılmıyan, her emri yapan, mak•ad uğurunda en çok aevdilc-

lerini bile /edadan çekinm iyen on bin kifi topladı 

Yazan: Kadircan Kafiı 

Bundan 2158 sene evvel Çin ülkesi ge
ne ihtilfillerle karmakarışık olmuştu. Bu 
büyük imparatorluğun Türklerden al
mış olduğu toprakların ve bu topraklar
daki Türk halkın kurtuluş saati gelmiş
ti. Türk }\ükümdan Teoman ordularına 
elleri!> emrini verdi. Bu askerlerin baş
larında Teomanın oğlu Mete vardı. Kah
raman Mete ata binmekte, cirid ve ok at
makta, askerleri idare etmekte eşsizdi. 

Mukaddes ülkelerin kurtulması uğurun
da gösterdiği yararlıklar onun halkın 

kalbindeki yerini büsbütün yükseltti. 
cKun> denilen Türk imparatorluğunun 

her tarafında onun adı anılıyor, ona o
lan sevgi her fırsatta açığa vuruluyordu. 

Harb bitti. Şahin bakışlı, kaplan saldı
rışlı, kurd yürekli Türk atlıları, zafer 
türküleri söyliyerek yurdlarına döndüler. 

Mete de döndü. Babasının sarayına çe
kildi. Orada ve bir köşede istirahate dal
dı. Vatana karşı yapılacak yeni fedakar
lıkları beklemeye başladı. 

Metenin annesi ölmüş, babası Teoman, 
başka ve daha genç bir kadınla evlen
mişti. Genç imparatoriçenin de bir oğlu 
doğmuştu. istiyordu ki kocasının yerine 
onu geçirsin! Halbuki bu maksadına er
mesi için Metenin ortadan kalkması lA
zımdı. Çünkü halle ve ordu şimdiden onu 
imparator gibi tanıyorlar, seviyorlardı. 

Kun ülkesinin cenubunda Yuşi deni
len bir millet oturuyordu. Bunlar şimal 
komşularile bir türlü anlaşamıyorlar, on
lardan korkuyorlardı. Halbuki Teoman 
onları~ barış içinde yaşamak istiyordu. 
Karısı bir entrika çevirdi: (Mete) yi re
hin olarak komşularına verdiler. Böyle-

likle Teoman, oğlunun öldürülmesinden 
çekinerek Yuşilere harb açamıyacak; on
lar da bunu teminat sayarak rahat ve 
uslu oturacaklardı. 

Genç imparatoriçe kahraman Meteyi 
öldilrtmek için sabırsızlanıyardu. Eğer 
Teoman Yuşilere harb açarsa onlar da 
rehin olarak ellerinde bulunan Meteyi 
öldüreceklerdi. Böylelikle maksadına e
recekti. 

Genç imparatoriçe ihtiyar !kocasını 

kandırdı. Komşu millete kartı harb aç
tırdı. 

Fakat halk arasında olduğu gibi saray
da da prens Meteyi sevenler pek çoktu. 
Bu entrikayı sezdiler, hemen haber ver
diler. Harb başlayıp ta Teomanm ordu
ları hududu geçtiği zaman Yuşilerin ilk 
işleri Meteyi aramak oldu. Fakat hiçbir 
tarafta bulamadılar. Mete ifin içyüzünü , 
öğrenir öğrenmez kılıcını kuşanmış, tol-
gasını giymiş, yay ve savadını omuzuna 
alınış, atına binerek dörtnal uzaklaşmıftı. 

Kun ülkesinde hakanın emrile esen 
bir harb havası yanında halkın yüreğin
den gelen bir de yas vardı. Hepsi de Me
tenin öldüğünü sanıyorlar, ağlıyorlardı. 

Fakat Mete birdenbire kendisine çok 
bağlı olan bir Türk kabilesinin çadırları 
arasında attan indi. Birkaç dakika içinde 
binlerce çadır halkının dışarı fırladığı, 

bayram yaptığı görüldü. Onlar gene ağ
lıyorlardı, fakat bu seferki ağlayıı se
vinçtendi. 

Mete taht ve taca düşkün, eğlenceye 
esir bir adam değildi. Bu itibarla kendi 
yerini genç kraliçenin oğluna yani baba 
bir fakat anneleri ayrı olan kardeşine bı
rakabilirdi. Kendisi gene bir kumandan 
olarak pekala vatanına hizmet ederdi. 

LAkin o sırada Türk ülkesinin vaziyeti 
hiç te hoşa gidecek bir durum gösterml~ 
yordu. Çinlilerin kargaşalığı hep böyle 
devam etmez ve toparlanarak yeniden 
Kun ülkesine hücum edebilirlerdi. Yu
şilerle harb halinde bulunuyordu. Diğer 
tarafta Tatarlar vardı. Bu korkunç mil
let te hücum için fırsat bekliyordu. Eğer 
Kun devletinin başında, cesur, akıllı bir 
hükümdar olmazsa mahvolacağı §Übhe
sizdi. Teoman ihtiyarlamış, karısının söz... 
!erine uyarak şimdiden büyük hatalar 
yapmıştı. Kardeşi henüz çocuk yaşta bu
lunuyordu. İşler haris ve entrikacı impa
ratoriçenin elinde kalacaktı. Buna im-

kan bırakmak başlı başına en büyük iha
net olurdu. 

Mete kendi hakkını, kendi arzu ve ra
hatını bırakabilirdi fakat vatanı tehlike-• 
ye koymak hakkını kendinde bulamıyor, 
bu alçaklığa bir türlü razı olamıyordu. 

Epeyce düşündükten sonra kararını ver
di: Vatanını bırakmıyacak, bu uğurda 
icab ederse babasile de harbetmekten çe
kinmiyecekti. 

O istiyordu ki bütün millet kendi şahst 
haklarını vatan vazifesi uğurunda feda 
edebilecek hale gelsin. Buna da herkes· 
ten önce kendisi örnek olacaktı. 
Bulunduğu kabile içinde silahını ka

pan ona geliyor: 
- Senin dilediğin yerde ölmeye hazı· 

rız! 

Diye haykırıyordu. Diğer kabileler de 
bunu duydular. Oradan da atWar, elçiler 
gelmeye başladı. Diğer taraftan Teoman 
oğlunu çağırıyordu. Şübhesiz ona yeni 
bir tuzak kurulmuş, yahud kurulacaktı. 
Mete gitmedi: 

- Ben artık kendimin değilim! Yur
dumun kölesiyim! 

Diyordu. 
Düşmanları ezmek ve yurdu ayakta 

tutabilmek için her şeyden evvel kuv
vetli bir ordu lazımdı. Öyle bir ordu .ki 
cöl!> denilen yerde ölsün; cdiril!ıt deni· 
len yerde dirilsin. Öyle bir ordu ki onun 
her ferdi her attığı oku hedefine vursun 
ve her savurduğu kılıç boşa gitmesin. · 

Her şeyden evvel çok sert ve kullanı~· 
lı bir ok icad etti. Buna (tınlayan ok) a. 
dını verdi. Bütün askerlerine dağıttı. On
dan sonra talime b8.§ladı. 

Askerler bu okları havada uçan kuş. 
lara atıyorlar, onları vurup vurup düşü. 
rüyorlardı. Mete ondan sonra: 

- Atlarınızın başına birer levha ko· 
yacak oraya atacaksınız! 

Dedi. 
At, Türkün en çok sevdiği mahliık, 

hatt4 bir kardeştir. Askerler Metenin em
rine boyun eğdiler ve dediğini yaptılar. 

Mete bu kadarla da kalmadı. Bu sefer 
askerlerin atlarından daha çok sevdikle· 
ri karılarının başlarına birer levha koy
durdu. Oklarını onlara attırdı. Ordusu
na ancak bu müdhiş ve tehlikeli imtiha· 
nı kazananları aldı. Böylece, attıkları ok. 
ları herhalde hedefe vuran, yılinıyan, 

(Devamı 10 ncu .a.yfa.d.a.) .................... ·-·-··· ............ _.. .............. ... 
Londra solıalılarında 
GIJrillen lııgaf etll'r 

Londra sayısız bir insan meşheridir, 

Orada çeşid çeşid kılığa, kıyafete rastlar
sınız. Şehrin meşhur Hyde Parkında 
dünyanın en şık insanlarını olduğu ka
dar en garib şekilde giyinmiş bulunan
larını da görürsünüz. 

Resmimiz bunlardan birini, melonlu, 
frak kırmalı bit Çinliyi gösteriyor. 

ı 
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Alman ihtiyat zabiti Lody, kurşuna dizileceği sırada lngiliz merkez kumandanına: 
Cinayet içinde cinayet 

Bir katil isticvab edilirken "Evvelki gibi,, diye iki 
kelime sarfetmiş, bunların üzerinde durulunca 

canavann anasını da öldürmüş olduğu meydana çıkmışh 

"Bilmem, bir casusun elini sıkar mısınız?,, diye sormuş ve şu cevabı almıştı: 
.. Sana bir casusa değil, bir kahramana el verir gibi el veririm! .. 

Kaiser Vilhelm, Sir (Jhon French) m mektubda İngilterenin asker! hazırlık -
idaresindeki İngiliz kuvvetlerinın, Al - !arına ve müdafaa plinlarına aid ha -
manların hiç haberi olmadan, cPpheye berler vermişti. 
yetiştiğini ve Alman çemberindeki İn - b. Not defterinde İngiliz donanmasına 
giliz - Fransız kuvvetlerini kurtardığım dair gizli kayıdlara rastlanmıştı. 
haber alınca: c. Berlin, Hamburg ve Stokholmde 

- Etrafımda hiç mi akıllı yok? Neden şüpheli adreslere mektub yolladığı an ' -
kimse şimdiye kadar bana İngilterede ca- !aşılmıştı. 

susumuz olmadığını söylemedi? 
Diye güğrernişti. Ve derhal İngiltere

ye birinci sınıf casuslardan birinin yol -
lanmasını, bu casusun her şeyden evvel 
milli duygularına güvenilir bir ınsan ol
masını emretmişti. 

Almanya da o sırada İngiliz kara kuv-
vetlerine pek ehemmiyet vcrılmiyordu. 
Bütün dik.kat İngiltere donanması üzeri
ne toplanmıştı. Binaenaleyh yollanacak 
casusun bir denizci olması lazım gcli -
yordu. Alman deniz istihbaratçılığının 
eli altında birinci sınıf bir casus yoktu, 
Bu vazifeye alelacele Cari Hans Lody a
dında bir ihtiyat zabiti tayin edildi. Genç 
yüzbaşı işin tamamen . yab~cısı idi a_~
ma vatan uğrunda tehlikeyı seve seve us
tüne aldığı için tecrübesizliğine göz yu
muldu. 

Hans Lody vaktile Amerika - Hamburg 
postalarında seyyah rehberliği etmişti. 
lngiltereyi kanş karış biliyordu. İngiliz
ceyi Amerikan aksanile fevkalade iyi 
tonuşuyordu. Bu aksan Lody için ara -
Jılıp bulunamıyacak bir fırsattı. Ken -
dilerine Amerikalı süsü vererek İngll -
terede gizli işler görmesi istenilen hiç bir 
Alman casusu ingilizceyi tam bir Ame -
rikalı şivesile konuşmak muvaffakiyctine 
erememişti. 

1914 eylfilünde Lody'ye İnglis adında 
bir Amerikalının pasaportu verildi. Bu 
Amerikalı seyyah o sıralarda Ber line 
gelmiş, vize için sefarethaneye müracaat 
etmişti. O neticeyi bekliyedursun, pasa
portun üstündeki fotoğrafı çıkartıldı. Ye
rine Lody'nin resmi konuldu. Genç de -
nizci sübay bu sahte pasaportla lngiJtere 
hududunu geçti. 

Hakiki Mister İnglis'se Almanyaya A-
merika sefarethanesi vasıtasile ikinci bir 
müracaatte bulundu. Yeni bir pasaporta 
kavuştu. Ve bir yanlışlık yüzünden bek
letildiği için ktmdisinden özür dilendi. 

Bu sırada Lody İıigiltereye varmış, 
Stokholµı'deki (ajan) a ilk telgrafını 
yollamıştı. Ve hemen o gün indiği ote.l -
den gizlice tenha bir eve taşınmış, cı -
varda araştırmalara başlamıştı. 
Almanların, birinci sinı1 bir casusu sı

fatile İngiltereye yolladıkları bu ~enç za
bit casusluğun bütün ınanas!le bır a_~e -
misi idi Gezip yürüdüğü yerlerde luzu
mundan fazla mütecessis davranıyordu. 
İzini gizlemeyi bilmiyordu. Göze çar • 
pacak kadar çok şey soruyordu. Bilhas~.a 
deniz donanmaya hiç bir seyyah go
rülıniyecek bir alfilta gösteriyordu. Bü .
tün bunlar çok geçmeden İngiliz mukabil 
casusluğunun şüphesini uyandırdı. (Stok
holm) e çektiği telgraf, İngiliz istihba -
ratının cşiipheliler listesi:ıt ne dahil bir 
ecnebiye yollanmadığı halde nazarı dik
kati celbetti. Çünkü: Lody bu telgrafın
da guya ateşli bir Alman aleyhdarı sı -
fatile Alman hezimetini arkadaşına müj
deliyor görünüyordu. Halbuki büyük 
harb başlangıcında bitaraf bir Aıneri -
kalının kendi gibi bitaraf bir memleket· 
ten olan dostuna Alınan felaketini tel -
grafla müjdelemek istemesi garib bir 
şeydi. Sansör o zamanlar bile bu k:ıdar 
açık bir garabeti farkedemiyecek dere
cede bön değildi. 

Bunun üstüne Lody'nin bütün muha -
berelerine gizliden gizliye el konuldu. Ca
s~slara mahsus mürekkeb kullanıp kul -
lanılmadığını anlamak için gelen ve gi -
den bütün mektublan İngiliz istihbarat 
cbüro:ıt larmda açılmıya başlandı. 

Lody Stokholme arka arkaya beş mek
tub yazmıştı. Bunlardan dördü alakondu .. 
yalnız birisinin Stok:holme gitmesine- mü
sade edildi. Çünkü: Genç yüzbaşı bu 
mektubunda mühim bir Rus yard1mcı 

kuvvetinin İngiltereye, oradan da Fran
saya geçtiğini bildiriyordu. Bu haber ta
mamen asılsızdı. Almaiılann böylı:- yan
lış bir haberi kendi casuslarından duy -
malan İngilizler için bir nimetti. 
Lody'nın bir uydurma rivayete inaıup 

Bu. resim büyük harbde casusların mü
racaat ettik.Zeri bir hileyi gösteriyor: 
Zarfın kenarına görünmez müırekkeble 
öğrenilmesi istenilen tayyare tipinin 
resmi çizilmiş, resmin üzerine zarfın pulu 
yaPt§tırılmıştır. Zarf bu. suretle postaya 

verilmiştir 

memlekete kadar yazmakta hakkı vardJ. 
O sırada bütün askeri münekkid ve muh
birler İngiltereye yollanan bir Rus kuv: 
vetinden bahsedip duruyorlardı. Hatta 
Alman genel kurmayı buna o kadar inan
mıştı ki bir ara orada cİngilizler B 0 lçika 
hududuna taze kuvvetler yığıyorlar. Rus& 
yadan da yardım geliyor, vaziyet vahim, 
çekilmekten başka çare yok> diyenlPr bi
le olmuştu. 

Yoksa Lody, memleketine çılgın bir 
aşkla bağlı idi. Korku bilmezdi. Eşc;iz de
necek bir kahramandı. İngiltereyP - ca
susluğun şifre, gizli mürekkeb, gizli işa
ret gibi en lüzumlu esaslarını bile öğren
meden - alelacele yollanmasa da gizli is
tihbarat üzerinde biraz hazırlanmış olsa 
fevkalade bir unsur olabilir pek büyük 

' işler başarabilirdi. 

Carl Lody gerek bu tecrübesizliği, bil
gisizliği, gerek harikulade cesareti ve 
vatanseverliği bakımından Amerikalıla

rın Nathal Hale'ine pek benzer. Hatta 
ona .Almanların Nathele'h demek daha 
doğru olur. 

Nathal Hale Amerika ihtilalinde, tec
rübesizliğine aldırmadan, kendini bin teh
likenin kucağına atmış, casus olmuştu. 

Bu cesareti, bugün hfila her Amerikan 
gencinin ve bütün Amerika tarihinin kal
binde onu gizli bir kahraman derecesine 
çıkarmıştı. 

Lody da tıpkı onun gibi düşman top -
rağında gizli işler görmiye gönüllii ola -
rak giderken elinde ne bilgi, ne tf'!crübe 
denen silahı yoktu. Bütün kuvveti va • 
tanına olan sonsuz sevgisinden ve eşine 
az rastlanır cür'etinden ibaretti. 

Nathal Hale daha işin başlangıcında, 
üstünde mühim vesikalarla yakalandı, a
sıldı. Ölürken, uğruna canını verdiği ga
yeye hiç bir hizmet edemediğini sanı ~ 
yordu. Halbuki bıraktığı acı, onun yo -
ıunda yürüyenlere kuvvet oldu Nathalin 
yarıda bıraktığını onlar tamamladılar ve 
onun adını bir cpir ve büyük> diye tari
he malettiler. 

Lody da Nathal gibi gizli teşebbüsle
rinde çok kalamadı. (Stokholm) e yolla
dığı sonuncu mektub, aleyhindeki şüphe
leri isbata yetecek bir delil mahiyetinde 
idi. Skotland Yard onun derhal tevkifini 
istedi, ve yakalattı. 

Bir casusla el 51kar mısımz? 
Lody ele geçince Almanyada günlerle 

aleyhine atılıp tutuldu. Beceriksizlik et
miş, yakalanmıştı. Başka casusların da 
yakalanmasına sebeb olmuştu. Bir yığın 
dedikodu ... Halbuki Carlın hiç bir hare
keti şahsi teşebbüs ve cesaretinin noksa. 
nına alamet diye gösterilemezdi. Bu nok
san doğrudan doğruya, onu casusluğun 

en basit esaslarını öğretmeden düşman 
kucağına atan, Alınan gizli teşki!Stının· 
dı. 

Genç yüzbaşı birinciteşrinin 30 unda 
divanıharbe sevkedildi. Müdafaası içln 
meşhur İngiliz avukatlarından biri tu -
tulmuştu. 

Aleyhine şu deliller ileri sürüldü: 
a. 27 ve ao -tylUlde Berline yoll~~tı iki 

d. Bu adreslere yolladığı telgraf ve 
mektubların kopyası üstünden çıkmıştL 
Alman deniz csübay >ı İngilterede res
mi üniformasile dolaşsa İngiltereye kar
şı olan düşmanlığını bundan daha açıkça 
göstermiş olmazdı. 

Lody bütün bu ithamları sükılnla din
ledi. Ne itiraz, ne de hatta kendini mü -
dafaa etti. Vatan borcunu yapmış bir 
kahraman gibi başı eğilmedi, korku gös
termedi. 

Avukatı, Lody'nin büyük babasının 
vaktile Napolyona karşı bir kale mü • 
dafaa etmiş büyük bir kahraman oldu -
ğunu, torununun da ayni yolda yürü • 
mek emelile büyüdüğünü, harb ilan e.tiil
diği sırada Berlinde bulunduğu ıçin ihti
yat zabiti olarak denizciliğe ayrıldığını, 
sıhhi vaziyeti donanmada bilfiil çalışma
sına mani olduğundan istihbarata geç -
mek mecburiyetinde kaldığını anlattı ve 
sözlerini şöyle bitirdi: 

c- Müekkilim yaptığına pişman de
ğildir. Şu dakikada kim bilir kaç İngili
rin İngiltere uğrunda seve seve yapmıya 
hazır olduğu ve yapmakta olduğu bir hiz
meti kendi vatanı için yaptığından do • 
layı af istemiyor. Kararınız ne olursa ol
sun metanetle tahammül edecektir.> 

cKorkuyornm bıı iskeletten, beni bura.dan çıkarın, asın .. asın!> 

- Hani bazı piyesler vardır. Tiyatro - Ne diyecek? Senin bildiğini söyledi( 
içinde tiyatro olur. İşte, size, böyle bir - Hatırlamıyorum! 
vak.'ayı, cinayet içinde gizlenen bir ci - - Öyle olsun! Yalnız kardeşinin sağ .. 
nayeti anlatacağım. lığında oturduğu evi bana tarü etsene? 

Eski polis amirlerinden Bay Şevkiyi Adresi not ettiın. Pek yakında, bilek • 
dikkatle clinlemeğe başladım: lerine kelepçeyi takacağım için, amcayı, 

- Hadise, Kayseride olmuştur. Fakat serbest bırakmadım. 
aradan seneler geçtiği halde, kimse far- Bu adamın verdiği adres, kardeşi öl
k.ına varmamış... Zabıta, diğer bir cina- dükten sonra, yengesinin son oturduğu 
yetin tahkikatı ile meşgulken, elde ettiği evin adresi değildi. Kadın, vakıa orada 
bir ipucundan bunu da meydana çıkardı! da oturmuştu. Fak.at buradan çıkıp baş-

- Şu ipucunu merak ettim! ka bir yere taşındıktan sonra, kayıplara 
- Gayet ehemmiyetsiz, iki kelimeden karışmıştı. 

ibaret bir söz ... Maznunları isticvab eder- Amcayı müteferrikaya yolladıktan son-
ken, müvacehe yaptırıyorduk. Bir tanesi, ra, yeğenini tekrar getirttim. 
laf arasında, ağzından: - Bak, amcan, bu işleri senin de bil-Mahkeme, Lody'nın bu kahraman tav-

- Evvelki gibi, kelimelerini kaçırıver- diğini söylüyor, dedim. Lan ağzında ge
rından fevkalade mütehassis olmuştu. di! 

veleme! Sır saklamasını pek güzel bece .. 
Beraetine karar vermeyi bile düşündü. Tahkik t da kimse · .. -a esnasın nın gozune riyorsun amma, amcan daha bu usullerin 
Fakat böyle nazik bir zamanda cürmü . . . 

h d h 1. d ak 1 b' çarpıruyan bu cevvelki gıbi> ye balınu - cahili! 
meş u a ın e y a anmış ır casusu t dun' 

· munu yapış ır - Benim bir §eyden haberim yok! O affetmek, Ingiltere toprağında düşman S 
1 1 

· 
uç u arın :m.azısını araştırmaya bana mektub yazdı, Ankaradan geldim. 

casuslarına kucak açmak demek olurdu b 1 dını Uğr ğr tuhaf t· 
İ . . . · aş a . aşa u 3§a şu ne ıce- - Mahkemeden veraset :ilfunını aldın 
ster ıstemez kurşuna dızılmesine karar d M unl d b. · · · 

'ld' ye var ım: azn ar an ırısınm an - vesaire .•. Bunları biliyorum. Şimdi söyle 
verı ı. nesi kayıplara karışmıştı! Şimdi, başka bak.ayım, bu kardan amcanın hissesine ne 

Genç denizci ölüm kararını büyük bir l»ıı- cinayetin faili olarak karşımıza ge - düştü? 
metanetle karşıladı. Ve en son dakikaya tirilen bu adama sordum: - Hangi kardan? 
kadar sükununu kaybetmedi. Onun bu - Söylesene bakayım, anan nerelerde - Hangi kardan olacak? Ananın, elin 
asil hali arkasından düşmanlarını bile senin? ile öldürdüğün ananın mirasından! 
kendinden bir kahramandan bahseder Herif, birden §aşalar gibi oldu. Fakat _ Yalan! 
gibi bahsetmiye mecbur bıraktı. çabucak kendini topladı: - Ya amcan itiraf ettiyse? 

- Öldü dedi! Lody kurşuna dizileceği sırada İngi - • - Yalan? Anamı ben öldürmedim! O ... 
liz merkez kumandanına: - Ya! Nereye gömdünüz Herif, yutkundu, ayağa kalktı. GfülerJ 

- Bilmiyorum! kan,.anaııto.-a dönm:uş" tü. Kelep,.eli elleri - Bilmem bir casusla el sıkmakta beis N ıl, b'l · 1 ~ IS'" ~ 
- as ı mıyor musun· ni havada salhya salhya haykırdı: 

görür müsünüz? diye el uzatmış, mer - Ev t' Çü'nkü' be b d 
kez kumandanı Lord Athlumney de: 

- Sana, bir casusa değil, bir kahrama
na el verir gibi gurur la el veririm. 

Demişti. ·----·-···-·· .. ·--·--·-··· .. ······ .. -· ... ·· ...... 
Meş'um elmas 

Fransa kraliçesi Mari Antuvanetin talt
ıruş 'olduğu ve ıeametile şöhret bulnıuş 
olan (Ümid) elmasının son sahibi, bun
dan yarım asır evvel Amerikan ve İngi
liz sahnelerinin en güzel yıldızı olan 
May Yohe Amerikada fakrü zaruret için
de ölmüştür. Bu suretle elmasın, bu ka
dına da yaramadığı, feIAket getirdi~i ka
naati bir kat daha kökleşmiş bulunmak
tadır. 

Resmimiz san'atkirı gö,steriyor. 

değildime?. • n ° zaman ura a - Yalan! Yalan! Ben katil değilim! O 
öldürdü. anamı o öldürdü! 

- Nerede idin? Sonra, yığılır gibi sandalyeye oturdu. 
- Ankarada! Anamın öldüğünü am - Hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı ... 

cam haber verdi! Sordum: 
- Kaç sene evvel? 
- Beş, altı yıl var işte ..• 
- Ala! Demek sen de Ankaradan bu -

va geldin, mirasa kondµn, öyle mi? 
- !. .. 
Herifi, yerine iade ederken: 
- Peki, bugünlük bu kad~... İşler, 

pmdilik, söylediğin gibi olsun, dedim! 
Korku ile yüzüme baktı. Bu, gözüm -

den kaçmamıştı! 
Düşünüyordum. Herifin: cAnaın öleli 

beş altı sene var. Nereye gömüldüğünü 
bilmiyorum. Bana amcam haber verdi.> 
demesi zihnimi kurcalayıp duruyordu. 
Nihayet amca;ı da karşıma getirttim. 

- Otur bakalım baba, dedim, sorguya 
bagladı.m. 

- Senin kardeşin var mı! 
- Vardı amma_ 
- Ne oldu ki? 
- Öldü! 
- Peki yengen? 

- O da... Sizlere ömürf (Herif bunu 
söylerken hafüçe titriyordu!) 

- Ya! Ne kadar var öleli? 
- 7-8 sene işte! (Sene farkına dikkat 

ediniz. Kadlnm oğlu 5-6 yıl diyordu!) 
- Nereye gömülü bu kadıncağız? 
- Bilmiyorum! 

- Çok güzel amma, acaba kim bilir 
dersin? Mesela oğlu! 

- Ona bir sorun, bakalım? 
- Sordum! 
Herif, Adeta yerinden fırladı. Gözleri 

büyümüş, yüzü sapsan olmU§tu: 
- Ne dedi? 

- Cesed nerede? 
- ı ... 
- Söyle, ananı nereye glımdünfu? 
- Bilmiyorum! 
Katil cevab vermiyordu! Amcasile yüz

leştirdim. Birbirlerine girdiler, fakat za~ 
vallı kadının cesedini ne yaptıklarım ge
ne anlatmadılar! 

Cinayetin, kadının en son oturduğu ev· 
de işlendiği muhakkaktı. 

Oraya gittik. Evvela bahçeyi kazdır • 
dım, !Akin ümidimiz boşa çıktı. Sıra, evin 
içine gelmişti. Zemin katını muayene et
tim. Ekseri taşra evlerinde olduğu gibi, 
burada da büyük bir yüklük vardı. Ye· 
re tahta döşenmemiş, toprak olduğu gibJ 
bırakılmıştı. Her iki katil yanımda idi. 
Onlara: 

- Burayı kazacaksınız, dedim! 
Kadının oğlu, §iddetle: · 
- Hayır, cevabını verdi! 
Amcasına döndüm: 
- Sen! 

- Ben de yapamam! Boynumu ipe ve-
rin, razıyım. Burayı kazdırmayın yalnızı 

- Kadını buraya gömdünüz değil mi? 
Her ilcisi de inler gibi cevab verdiler: 
- Evet! 
Amele kazmalara küreklere yapıştı. 

Toprak bir metre kadar kazıldıktan sonra 
iskelet meydana çıktı! Aradan, senelerin 
geçmiş olmasından dolayı, cesed çürü • 
müş, yalnız kemikler kalmıştı! Katiller, 
cinayetlerile yüzyüze gelince, adeta şuur
larını kaybettiler. Kadının oğlu, cinaye-

(Devcımı 10 ncu sayfada) 



10 Sayfa 

1 Fotoğraf tahlilleri mm 
Hayatm ciddi taraflarmı ihmal 
etmemesi IAzım gelen bir tip 
Balattan Rıza 

Vaner soruyor: 
- Muvaffak. o -

lacak mıyım? 
Hesablı hareket 

edeyim, ihtiyatlı 

davranayım der • 
ken enerjiyi zafa 
uğratmamak la • 
zımdır. Kadın ve 

Müşküllere tahammül etmesini 
bilir bir tip 

lzmirden Osman 
karakterini aoru
yor: 
Aınell işlerde 

daha çok muvaf -
fak olur. Müşkül . 
lere tahammül et· 
mesini bilir. Zorla 
kazandığı için dik .. 
katle sarfeder. Gu-

sevgi maceraları rur, kendisini gö~ 
hayatın diğer ciddj taraflarını ihmale saılt termek gibi davaları yoktur. 
olmamalıdır. 

* Derli toplu bir tip 
Kayseriden M. 

~fu-affer karak -
terini soruyor: 

Zekasile j>:ler i • 
ni tanziın erler ve 
menfaatlerini fü. 
mal etmez. Arka
daşlarına kolay -
lıkla bağlanmaz, 

teşviklere ön ayak 
clm1!z, hesabına 

gelen işlere uyar, derli toplu davranır. 

* Boğazmı seven bir tip 
Orhan imza.ıı o

kuyucumuz ka -
rakteri.ni soruyor: 

İşlerinde ace -
le vardır. Olduğu 

gibi görünür ve 
konuşur. Konu -
şurken asabi el i
şaretleri yapar, 
münakaşayı ko -
laylıkla mücadele 
vaziyetine getirebilir, m~akkate taham
mül gösterir, rahatına pek düşkün de -
ğildir. Boğazını sever. 

* Tesadüflere bağlanmama11 
beklenen bir tip 

Bigadan M. Mut 
tu istikba!in·t, 
mes'ud olup oı -
mıyacağım sora -
yor: 
Hayatımıza te .. 

sadüfen karışan 

hadiselerin, leh -
te vereceği neti o 
celere göre §aDSlı
lığı ölçmek ve 
bizzat istikbali yaratıcı olmak, t esadüf -
tere bağlanmaktan daha çok doğrudur. 

* Kanaatkar bir tip 
Cahid Öztürk te 

karakterini soru
yor: 

Muayyen ina-
nışları, bağlılıkla

rı vardır. Arkadaş

larının taşkınlık

larına, şakalarına 

tahammül göste
rir. Menfaatleri 
kendisi üzerine 
toplıyacak hareketleri pek yoktur, daha 
ziyade kanaatkarlığa temayül eder. Ye
meğe, içmeğe ve rahatına taalluk eder 
&eylerde pek kusur bulucu değildir. 

* 
Herşeyi olurundan bekliyen 

bir tip 
İstanbu.Ida.n Ali 

Rıza soruyor: 
- istikbalim ne

dir? 
Fena t esadüf -

lerle karşılaşma

mak kaydile halle
rini musbet plan -
lara bağlıyanlar, 

istikballerini ya -
ratnuş olurlar. 

Her şeyi olurundan beklemek fena bir 

istikamete yürümek olur ki, derhal bu -

nu değiştirmek lazımdır. (Adam sende ... ) 

denilecek zaman da vardır. Bunu bütün 

hayat müddetince bir prensip olarak ka-

* 
Az ihmalci bir tip 

Ankcıradan Na
sı'be de karakteri
ni soruyor: 

Ev ve el işlerine 
gösterilecek alA
ka ile tertib va 
tanzim usullerin) 
takviye etmek 
mümkündür. İh -
mal, bir çok mu -
vaff akiyet-
lerin düşmanı olabiltr. 

* Mütereddit bir tip 
Tuncer imzasile 

soruluyor: 
- Sevecek ve 

sevilecek miyim? 
Sevmesini bi -

!enler, sevilecek • 
lerdir. Yalnız, sev
giyi birdenbire 
meydana vurma
mak lazımdır. Te
reddüd heyecan
larını yaşatmak sevginin devamlı ve kuv
vetli olmasına yardım eder. 

* 
Muvaffakiyst ihtimalinden uzak 

olmıyan bir tip 
Kadıköyün

den Kemal Koçak 
soruyor: 

- Muvaffak o • 
lacak mıyım? 
Yapacağı işleri 

yapmazdan ve 
yaptıktan sonra 
tedkik ve tahlile 
tabi tutmak şarti -
le muvaffakiyet 
ihtimallerini çoğaltmış olabilir. 

* Zeki bir genç kız 
Bandırmadan Ayten fotoğrafının der· 

cini istemiyerek soruyor: 
- Kocam ve arkadaşlanm tarafından 

sevilecek miyim? 
Tabii güzelliklerin yavanlıklarını ze

ka ve ahlak ile gidermek ve daha çok gü· 
zel olmak mümkündür. Böyle olunca da 
sevilmek bir hak olur. Bir kısım arkadaş
ları tarafından sevilmiyorsa. bunu çeke
rne~ıezlikte; kocası tarafından sevilmi -
yecekse bunu da kendisine aid kusurlar· 
da aramalıdır. 
H~r iki hale göre: Menfi sebebleri a • 

raştırıp üzerinde işlemeli ve müsbet ba
le getirdikten sonra da sevilmekten müs
tağni kalmalıdır. İşte o zaman cnaz eh -
line niyaz> edenler kendiliğinden mey -
dana gelmiş olacaktır. 

* içli bir genç kız 
Bakırköyden !tf ükenem fotografmt.fl 

dercini istemiyerek karakterini somyor: 
Alıngan ve içlidir. Sevimliliğini arttı

racak güzellik tedbirlerini ihmal etmez. 
Sevgisinde vefa ve samimiyet vardır. 

Yuvasına düşkünlük gösterir. İzzetine
fis ve haysiyet meselelerinde kıskanç ve 
hassas davranır. Gurur, kibir ve azamet 
gibi şey le re pek rağbet etmez. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • 
.,\dreı • • • • • • • -------------.1!.11 

DİKKAT 
Fotogra:r tahlill için bu kuponlardan 

SON POSTA _ 

Poliste: Ziraat: Buğdaylarda Dftnktl otomobil ve motoaiklet 
kazaları 

Şoför Hasanm idaresindeki 1759 numara
lı otomobil, Galata köprüsünden geçerken 
Efraziye isminde bir kıza çarparak vücu -
dünün muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

•• surme basta lığı 
---

Yaralı Benjorj hastanesinde tedaıvl altına a- (BCZ§tarafı 8 inci sayfad:ı.) O yıl buna sebeb olanların aldıkları ha· 
ımmış, şoför yakalanmıştır. (dün selektörden geçirdiği) tohumluğunu yır dua hfila kulaklarımızda çınlar. * Galatada Necat!bey caddesinden geç - çuvalile birlikte göztaşına daldırarak he- Şurasını da ilave edeyim ki bu usulün 
mekte olan Baruh, şotör Feridin tdaresin - men saate bakıyor, beş dakika tamam o- haricinde, yani mahlulün karan belirsiz. 
deki 2989 numaralı otomobilin altında ka - !unca çıkarıyordu. Suyu süzülünce (ila _ l ""dd k 
larak bacağından yara.lanmıştır. Yaralı te _ ıs ama mu eti ararsız olan ilaçlama • 
da.vl altına alınmış, şoför yaka.lanmıştır. cın hızını almak için) bir defa da kirece !ardan fayda kadar zarar da umulur. Sö. * Şoför Abdullahın idaresindeki 3628 nu- aldırıp çıkarıyor ve sonra tarlaya yolla- zü daha çok uzatmaktansa yalnız bu nok· 
baralı otomobil ile, Raşid tarafından kul - nıyordu. Böylece o mevsim temizlenme- tayı hatırlatmakla iktüa ediyorum. 
lanılan 381 numaralı motosiklet arasında dik ve ilaçlanmadık, tek tane ekilmedi. Tanmmmı 

Fatihde Haydar cadde.sinde bir çarpışma ol- ===· ============================== 
muş, Raşid başından yaralanmış, otomobil Eskı· ru·· rk detektı•f lerı· ve motosiklet hasara uğramıştır. 

Bir koltukcu sustalı çakı ile 
arkadaşını yaraladı (Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

Tarihten sayfalar 
(BQ.§tarafı 8 incl sayfada) 

tin nasıl yapıldığını, bülbül gibi, itiraf 
Çukurçe§mede koltukçuluk yapan Arn::ı. - etti: her emri yapan, maksad uğurunda en 

vud Kemal ile, ayni semtte oturan Halil a -
rasında elbise alım satımı yüzünden bir kav- - Ankarada idim. Amcam mektub çok sevdiklerini bile fedadan çekinmiyen 
ga çıkmış ve koltukçu Kemal sustalı çakısı- yazdı, Kayseriye geldim. Kandırdı beni on bin kişi topladı. 
nı çekerek Hallll böğründen ve kolundan a- Anamı beraber öldürdük, cesedini de bu- Teoman bir ordu ile oğlunun üstünt 
ğı rca yara lamıştır. Yaralı Beyoğlu hnstane- _Eaya gömdük! geliyordu. 
sinde ted::ı.vi altına alınmış, suçlu yakalana 

h - - Paraları ne yaptınız? 
rak ta klkata başlanmıştır. Mete hiç tereddüd etmeden on bin at. 

Bir amele elektrik diregıw "nden - Paylaştık! Daha var mı soracağınız? 
Korkuyorum bu iskeletten. Beni, buradan !ısının başına geçti. Bir kasırga hızile 

düşüp yaralandı çıkarın, asın, asın! ileri atıldı. O dağlar ve o vadiler o za-
Çubutıuda Ne!t.sendi'kat deposunda elek- Katile, amcasını gösterdim: mana kadar böyle bir ordunun eşini hiç 

trlkçi Bllado, tamirat için çıkmış olduğu e -
lektrlk dlreğinden düşerek başından ağırca - Merak etme, dedim, bir değil, iki görmemişlerdi. 
yaralanınış ve Nümune hastanesinde tedavi sehpa hazırlıyacağız! Sabih Alaçam 
a8ıtınak alınmıştır. k ·······5~~;fi···-;;;~-;;;·~·uJilıii"""Jfu;"" ... 

ir adın bir er eğin kafasını yardı 
Eminönünde Mehmedcam..i sokağında 0 _ Ankaraya gitti 

turan İbrahim, dün başından kanlar akarak Bir rnüddettenberi şehrimizde rnuh 

Teomanın ordusu bu hücum ve müd

hiş ok yağmuru altında yere serildi. İh
tiyar hükümdar öldürüldü. Mete küçük 

kardeşile üvey annesini de ortadan kal-
zabıtaya müracaat etmiş, ayni evde oturan telif sanayi hareketleri üzerinde ted 
H d k Fat k • • dırdı. Kendi maksadını begv en.miyıen ve 

ay arın arısı manın endlsinl bilase- kikler ve temaslar yapmakda olan İk: 
beb başına taş atarak yaraladığını iddia et- t d V kA u·· benimsemiyen beyleri öldürttü. Kuvvetli 
mişt!r. Fatma yakalanın~. tahkikata başlan- ısa e aleti sanayi umum müdür 
mıştır. Bay Reşad, dün akşam Ankaraya hare- bir ipmaratorluk kurdu. 
565 lira çalan bir yankesici yakalandı ket etmiştir. Sanayi umum müdürü, ............................................................ .. 

Sarıyerde oturan Yusuf isminde bir şahıs şehrimizde ve bundan evvel İzrnirde = 
zabıtaya müracaatla tanımadığı bir şahsın, yaptığı tedkiklerin neticesini bir ra 
cebindeki 565 lirasını yankesicilik ımretlle porla İktısad Vekiline arzedecektir. 

~~!!: i=ız~!~!~ık~~~::n ta~::~: ···········y··A ... K···v··i··M•••H••H 
Mustafa olduğu anlaşılarak yakalanmış, pa
ralar lstirdad edllmlştir. Mustafa müddelu -
mumlllğe teslim edllmlştir. 

Peynirden zehirlenenler 
Şehremininde oturan Fahri ile karısı Ni -

gilr bundan birkaç gün evvel Beyazıdda bir 
bakkaldan aldıkları peyniri yiyerek ıehir -
lenmişler, Gureba hastanesinde tedavi alına 
alınrn~ardır. 

Toplantılar: 

İstanbul avcılarına 
İstanbul Avcüar ve Atıcılık Birliğinden: 
Trakya civarındaki Çukurbosna çiftliği 

mer'alan bıldırcın avı için Birliğimiz tara -
fından kiralanmıştır. Bu mer'alarda avlan -
mak isteyen azamızın, her gün saat 12-14 a
rasında Birlik merkezine uğrıyarak kartla -
nnı almalarını rica ederiz. 
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Harbin öniine 
geçilecek mi 7 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) man mahfelleri beyanatta bulunarak 
Bugün, öğleden sonra Berhtesgadene şöyle demektedirler: 

muvasalat etmiş olan Henlayn derhal Hit- cNürnberg kongresi bizzat büyük 
ler tarafından kabul edilmiştir. İki şef a- Almanyanın Reichstag'ı mesa·besinde -
rasında cereyan eden müzakerelerde Ma- · dir. Führer oradan Alınan milletine 
reşal Göring, Dr. Göbels ve Rudolf Hess hitab eder. Binaenaleyh Reichstag mec 
de hazır bulunmuşlardır. Müzakerelere !isinin Nürnberg'e davet edileceği 

askeri rüesanın da iştirak ettiği söylen- hakkında ecnebi memleketlerinde işaa 
mektedir. edilen haberler tama.mile asılsızdır. Şu 

Müzakereler dört saat kadar devam et- rasını da kaydetmek lazımdır ki 15 Ey
miştir .• Henlayn bu gece Berhtesgadende 1tll 1935 de Reichstag iki mühim ka
kalacaktır. nunun kabulü için Nürnberg kongrE

Prag ne diyor? 

Pragm salahiyettar membalarından bil
dirildiğine göre, Henlaynın Bitleri ziya
reti Lord Ransimenin ricası üzerine ta-

' karrür ettirilmiştir. Henlaynın samimi 
sulh arzularından emin olan Lord Ransi
men, kendisinden Hitlere bir mesaj götür
mesini taleb eylemiştir. Lord Ransimen, 
Hitlerin halen yapılmakta olan müzake
relerin devamını tasvib eyliyeceğini ümid 
etmektedir. 

Alman ajansı, Henlaynın Berhtesgade
ne hareketinden evvel Beneş ile görüş
müş olduğunu bildirmekte ise de, Prag
dan bu haberi teyid eden hiçbir marn.
mat alınamamıştır. 

Beneş - Ransimen miilakatı 

sine davet edilmişti. Bunlardan biri 
Gamalı Haçlı Nasyonal - Sosyalist bay
rağının Alınan imparatorluğunun bay
rağı olarak kabul edilmesine dairdi. 

Sureti umumiyede Nümberg kanu
nu ismile tanılan ikinci kanun ile de 
Yahudiler Alman camiasından harice 
çıkarılnuşlardır. Reichsatg'ın bu da
veti son dakikaya kadar mahrem tu -
tulmuştu. 

Teknik bakımdan Reichstagı ani o
larak Nümberg'e toplamak imkanı 

mevcuddur. 
Nasyonal - Sosyalist partisinin me

murları olan bütün meb'uslar bilfiil 
kongreye iştirak edeceklerdir. Derpiş 
edilen davet gayri mUııtazır bir hadise 
mahiyetinde olsaydı, son dakikaya ka-

Prag 1 (Hususi) - Lord Ransimen bu- dar mahrem tutulur, bundan yalnız 
gün Beneş tarafından kabul edilmiştir. Führer'in ve etrafındakilerin haberi o-
Diğer taraftan başvekil Hodza, yarın lurıdu. 

bir ~~~t delegasyonu ~ ~~ecektir. Bir Fransız gazetesinin mütaleası 
Bu goruşme esnasında hükılmetin Kan- Pari 1 (AA) _ p iller gaT.etesinde 
tonal sistemi üzerinde hazırlamış oldu- R f8_,..J op 
ğu . milli. U t ı· - - tedkik ozen ~,yazıyor: 

yenı ye er s a usunun e- Alman hattı hareketi, Alman 
dileceği ~in ~ekt.~.. .. zi;,amar=m yıldınm sür'atile yapa-

Bu statünun preDSlp ıtibarile kabulu akl b. taarruz · sayesinde Avrupayı 
ve müzakerelere esas teşkil etmesi ümid c :-"vakiır karpsmda bırakacaklarını ü
edildiğinden, §imdilik neşrinden vazge- =etmekte olduklarına delalet etmek-

çilmiştir. tedir. Bu hesab, harbin mevzii kalabile-
Südetler aıasmda ceği hakkında beslenilen ümid kadar 

Prag 1 (A.A.) - Alman Südet parti- yanlaştır. Çekoslovak ordusu ve milletj, 
sinin merkez politik komisyonu, bugün kendilerini azamt kuvvetle müdafaa et
B. Frankm riyasetinde bir toplantı yap- meğe azmeylemişlerdir. Fransa, İngilte
ınış ve sabah be§hyan iÇtima, ancak ak- re ,,. Sovyet Rusya pfil avlammyacak-
şam saat 16,30 da nihayete ermiştir. !ardır. Filvaki sürpriz yapılmaaı imkUu 
İçtima sonunda ne§I'edilen tebliğde mefkuddur.• 

Hatay devlet reisi 
olması beklenen 

Bay Tayfur kimdir? 
fl:Jastara.fı 1 ind saytada) 

Hatay Halk Partisi 
bir beyanname neşretti 

ye Büyük Millet Meclisinde saylav ola
rak bulunan Bay Tayfur, Hataylıdır ve 
Hatay uğrunda senelerdenberi - yirmi 
sene - mücadele etmiş bir insandır. 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
Hatay ve Hataylılar, çileli günlerini 

bitirmiş ve mes'ud ve müreffeh bir istik
bal yoluna girmişlerdir. 

Hatay devleti, Hatay hükUı:neti ve Ha
taylıların yegane mümessili Hatayın me
busan reisi, yakın günler içinde tarihi 
vazifesine başlıyacak ve memleket hür 

Memleketimizin zirai sahadaki inkişa· 
fına büyük dikkat sarfedeceğiz. Bu mak .. 
sadla ziraat bankasını ilk iş olarak ele 
alacağız. 

Bu mücadeleler içinde onu Hatay ve 
bütün Suriye pek iyi tanır ve pek iyi ha
tırlar. Türkiyenin ve Hatayın kara gün
lerinde, Tayfur Türklüğün düşmesini 
kabul edemiyenlerden ve onun için ha
yatının en aziz kuvvetlerini fedadan çe
kinmiyen insanlardan biri oldu. Silahını 
omuzlayıp, her ne pahasına olursa olsun, 
Türklüğün kurtuluşu namına ileri atı
lanların ilk saflarında bulunan bu fedai
yi Toros zirveleri, Toros geçidleri, Ama
nos dağlan ve hatta Haleb ovaları pek 
güzel tanır. Etrafına topladığı bir avuç 
kahramanla, Ankaranın emri altında To
ros dağlarından cenuba doğru akınlar 
yapa yapa, kademe kademe ilerliyen ve 
nihayet cenubda sulbü tesis eden anlaş
maya kadar durup dinlenmek bilmiyen 
Bay Tayfur, bundan yirmi ~ne evvel 
müdafaa ettiği Türkiye huduıdJannm 
Hatayı hariçte bırakmasını bir türlü haz
medememiş o1anlardan biriydi. O zaman
danberi hergün, her yerde bu davayı mü
dafaaya ça1ıştı ve son Hatay mücadelesi 
esnasında en mühim rollerden birini de 
o oynadı. Bugün, Hataya dönüyor ve o
rada, Hatay Tiirklüğünün umumt bir ar
zusu üzerine devlet reisliğine namzed 
gösterilmiş bulunuyor. Bu cesur, temiz 
yürekli, vatanperver ve vefakar Hataylı 
için bu netice, hayatının en büyük mü
kafatı sayılır. Onun için böyle bir mü
kafat olan bu vaziyet Hatay için de bir 
emniyet ve ferah sebebidir. Çünkil Tay
fur, Hatayı ne kadar iyi tanırsa bugünkü 
medeni Türkiyenin ruhuna da o kadar 
kuvvetle nüfuz etmiş bir insandır. Hata
yı ayni ruh içinde saadete ve refaha gö
türecek olan Türk faaliyetini muvaffa
kiyetle idare- edeceğine tamamen inana
biliriz. 

Suriye Başvekiline 
bomba atanlar 
tevkif edildiler 

ve mes'ud olacaktır. 
Türkiye hükUmetinin Hataym istikba

li için 20 senedenberi devam eden gayret 
ve fedakarlıklarına Fransa Cumhuriyeti 
dostane bir mukabelede bulunmuştur. 
Türkiye ve Fransa devletlerinin, bu an
laşmayı daha ileriye götürerek bu mes'ud 
neticeyi daha ziyade inkişaf ettireceğine 
ümidimiz büyüktür. Bu vesile ile Fransa 
Cumhuriyeti hükfunetine ve onun bura
daki mümessiline arzı §iikran etmeyi va
zife biliriz. Hatay ve Hataylılar için bu 
mes'ud vaziyeti hazırlatan ve Hataym 
istiklal ve inkişabnın büyük hBmisi olan 
Türkiye Cumhuriyeü hükiımetine ve o
nun büyük devlet reisi Yüce Atatürk'e 
SODSU3 §iikranlarıınızı, her zaman oldu
ğu gibi, bu vesile ile de sunar ve ebedi 

9 - Kültür programımızda, beynelmi"" 
lel taahhüdler dairesinde azlıkların hu
kuku mahfuz kalmak şartile, memleke
tin ihtiyacı olan ilk, orta ve yüksek t:ı -
sil müesseselerini sür'at!" vücude ge. ·
mek ve ilk tahsili mecburi kılmak, :ı 
mülıiın işlerimiz olacaktır. 

10 - Vergide mükelleflerin kabili~ ti 
esastır. Daha ziyade mükellefinin iraaıuı 
arttırnıak suretile bu kabiliyetini arttır· 
mağj çalışacağız. 

11 - Hatayı: cazib bir seyahat ülk_si 
haline getirmek, mahalli idarelerde dL'lt• 
kat edeceğim.iz; mühim bir esastır. Eski 
eserleri meydana çıkarmak, onları koru .. 
mak ve şehirlerin imanna çalışmak bu 
~aksadla. ta~b edeceğiıniz mühim i~lerc 
dır. Şehırlerın bu ihtiyaçlarını bir an 
evvel temin etmek te milhim i§leriIJı; .. _ 
den biri olacaktır. 

!:!:ğımızı bir kere daha cihana ilin istanbul otellerinin 
Hataylı bWer bu güzel son ile iftihar Arsen L . k 1 d 
~:: Ang~~cegımı~~2d:!ilmç:~~~ upenı ya a an ı 

-~- .,.""....,, (Baştarafı 1 inci sayfada) 
imtihanlar sizi bekliyor. Devlet, hüku- ~ otele gelmektedir. İki saat kadar is .. 
met kurmak ve onu en medeni bir sevi- tırahat edip banyosunu da alan hırsız 
yeye yükseltmek, Türkün tarihinde şia- çok temiz g· · kt v • 

rmdan olduğu içindir ki bu imtihanlarda maktadır ı!ınme e ve sokaga çık ... 
da mutlak bsıcısı,.ı ile çıkmak her Türk · Bırkaç saat sonra da otelını 

~ tele.fon işl w 

çocuğuna ve dolayısile Hatay Türk ce- d u ~ge ~şlaınakta ve Ab • 
maatine ve bütün Hataylılara düşen §e- ta urrahman Ziya bır. çok maruf zevat 
refli ve o kadar da ağır ve mes'uliyetli rafından aranmakta, ne zaman otel"" 
bir vazüedir. Vatanperver, fedakar hal- de bulunacağı sorulmakta, telefon ede-
kımızın bu vazifeyi de büyük Türk mil- n~ hürme~Din kendisine iblağı ric2 
letine layık ve onun tarihine uygun bir eclilmektedir. Bu vaziyet kar~smda 0 • 

şekilde başaracağına hiç kimsenin §iib- tel sahibi ve müstahdemini müşterile"" 
hesi o!mamahdır. rinin zamıetttklerinden daha kibar ve 

Hatay Türk cemaatinin iümad ve mu- daha maruf bir kimse olduğunu an1a • 
hab~etine dayanan ve güvenen ve onun mak~~ ve ona gör: Abdurrahman Ziya .. 
yegane mümessili olan Halk Partisi bu ya hurmet ve rağbeti arttırmaktadır .. 
mes'uliyetli ve mes'uliyetli olduğu ka- lar. 

taydolunduğuna göre, politik vaziyet Paris ı (A.A.) - Bn. Tabui, övr gaze- C .uqtaraıı ı inci acıufadllJ 
tedkik edilmitt lizım gelen kararlar alın- tesinde Reichstag'ın içtiınaa davetine mü- bıtanın verdiği haberlerle anlaşılıyor 
1DJf ve Prag hükiımeti ve Ransiınen heye teallik olup Alman mahatilinin ademi ki ben haklı imişim 

dar şerefli vazüede behemehal muvaffak Abdurrahman Ziya böylece mt.ıhi "" 
olacaktır. Bu sebebledir ki Parti, Hata- tin~ tam bir emniyet telkinine muvaf· 
ya yalnlZ' Ye ancak saadet ve refah v4- !ak okhı:ttan sonra bir gece bavulu i "" 
deden bir emin ve gazel istikbale kavuş- Çİnde t~dta olduğu lastik terlik .. 
malt' f~ takib ecfffefi mesai programı- ferini giyerek ve muhtelif hırsızlık ve-
nm ana hatlarım biitiin Hatay ev?idta- saitini hazırlıyarak ;.,\.:ı~ına -. .... 1-4.-

ti ile müzakerelerde bulunmağa memur malUınat beyan etmekte oldukları habe- Son günlerde Şam zabıtası birkaç 
heyetin hattı hareketi ve faaliyeti itti- ri naklettikten sonra Hitlerin cuma gü- genç tevkif etmişti. Heıhen hepsi de ta 
lakla tasvib edilmiştir. nü saat 18 de kabineyi gizli bir toplantı !ebeden olan ve muhtelif fırkalara 

Pariste yapmağa davet etmiş olduğunu bildir- mensubiyetleri anlaşılan bu gençlerin 

Paris 1 (Hususi) - Hariciye Na -
zın Bone, bugün Alman büyük e1çi -
sini kabul ederek Çekoslovakya hak -
kında geniş bir fikir teatisinde bulun
muş ve bu meselenin su1h zihniyeti 
dahilinde halledilmesi hakkında Paris 
hükfımetinin arzu ve ümidlerini ken -
disine ifade etmiştir. 

Bone, bundan sonra, Çekoslovak.ya
nın Faris elçisini kabul etmiştir. 

Çek - Alman hududunda 

Londra 1 (Hususi) - Alınan gaze
teleri, bir Çekoslovak hudud muhafı -
zının bir Alman gümrük memuruna a
teş ettiğini, fakat isabet vaki olmadığı
m yazmaktadırlar. 

Bu münasebetle gazeteler, Çekoslo
vakyaya karşı şiddetli hücumlar yap -
makta ve İngilterenin nazarı dikkatini 
çekmektedirler. 

Lehistamn vaziyeti 
Londra 1 (A.A.) - Yorkshire Post 

gazetesinin bildirdiğine göre, dün Po -
lonya maslahatgüzarı ile yaptığı mü -
takat esnasında Lord Halifax, Polon -
yayı Südet meselesinin adilane ve dos
tane bir şekilde halli için İngiltere ta
rafından sarfedilen gayretlere iştirak 
etmeğe davet etmiş ve Çekoslovak hü
kfuneti tarafından Çekoslovakya'daki 
Polonya ekaIJiyeti hakkında verilen ba 
zı teminatı maslahatgüzara bildirmiş -
tir. 

Lord Ransimen'e gaz maskeleri 
göndıerildi 

Prag 1 (A.A.) - Ransimen hey'eti
ne dün Londradan içinde İngilterede 
kullanılınakta olan son sistem gaz mas
keleri bulunan bir sandık gönderilmiş
tir. 

Berlin ne diyor? 

Berlin l ( A.A.) - Salahiyettar Al-

mektedir. tevkifinden ·bir hafta geçer geçmez bun 
Bn. Tabui, diyor Jd: lar, bombayı kendilerinin atmış olduk-
cBundan başka ordu, donanma ve ha- larını itiraf etmişler ve asıl mürettibi

va kuvvetleri reislerine de gizli ve fev- nin ismini de ifşa eylemişlerdir. Bu i -
kalB.de bir içtima için hususi ve mahrem sim Şamın maruf bir Şehbender taraf
birer davetname gönderilmiş olduğu darı olan ve meşhur El Müeyyed ailesi
söylenmektedir. Ayni zamanda tayyare ne mensub bulunan Nezih El Müeyyed 
ihtiyat zabitan ve efradının seferber e- dir. Kendisi takib olduğunu hisseder 
dilmiş olduklan ve yeni bir takım ted- etmez, son günlerde, birdenbire orta -
birler alınını' olduğu rivayet edilmek- dan kaybolmuştur. 
tedir. Pariste miizakereler 

Berlindeki ecnebi müşahidler, bü - Faris t _ Bone, L. ·.gün Suriye işleri 
tün bunların Hitlerin Südet fırkasına hakkında, Suriye Başvekili Cemil Mar
karşı büyük bir meharetle yapmakta dam Bey, Şark ordusu başkumandanı 
olduğu blöf kabilinden manevralardan General Huntzinger ve hariciye neza -
ibaret olduğunu beyan etmektedirler. reti Afrika ve Yakınşark dairesi mü -
Filhakika Führer, Çekoslovakya'daki dür muavini Lagard ile görüşmüştür. 
son metalibatı hakkında mühim beya- Bone, Salı günü Cemil Mardanı bey 
natta bulunacak ve metalibatı elde et- şerefine bir öğle ziyafeti verecek ve bu 
mediği takdirde son altı hafta zarfında yemeği müteakib, ayni zevat ayni me
büyük bir dikkatle hazırlamış olduğu sele hakkında yeni bir görüşme yapa -
harb cihazını harekete getirt!cek ve fa- caktır. 
aliyete geçecektir. Kabinenin Cuma 

Japonyada müdhiş 
bir afet 

günü akdedilecek olan gizli ıçtiınaında 
Führerin diplomatlarla münakaşa ede
ceği şey. bu beyanatın metnidir. Müte
akiben bu metni pazar günü General -
lerle müzakere edecektir.-

Başvekil ve Hariciye 
Vekili Ankaraya gittiler 

fBtıJ tarafı 1 met scıyfada) 
nü, Bükreş sefiri Hamdullah Suphi, 
Tahran sefiri Enis, Vali ve Belediye Re 
isi Muhiddin Üstündağ, İstanbul Ko
mutanı Halis Bıyıkdayı, Polis Müdiir 
muavini Kamıran, Rektör Cemil Bilsel 
Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya 
ve kala balık bir halk tarafından uğur
lanmıştır. 

Başvekilin Salı günü tekrar fstan -
bula dönmesi muhtemeldir. 

(Baş tarafı 1 !nci sayfada) 

diye kadar sayılan ölülerin adedi otuz 
birdir. Takriben iki yüz bin kişi mesken
siz kalmıştır. Maddi basarat milyonlara 
baliğ olmaktadır. 
Yokohaınada ise elektrik santralı ha

rab olmuş ve şehir tamamen karanlık 

içinde kalmıştır. Limanda bulunan yüz
lerce küçük ve büyük gemi karaya düş
müş ve parçalanmıştır. Köprüler yıkıl
mış ve fabrika bacalan devril'infştir. 

Tayfun Japonyanın her tarafında 

mahsulata da mühim zararlar ika et
miştir. 

Tokyoda inkıtaa uğrıyan demffYolu 
münakalAtının tekrar teessüsü için çalı
şılmaktadır. 

t .b. tm . k eli • • • ~-.r geç~.., 
nnın asvı ıne arze eyı en sı ıçın ve birkaç zengin müşt · · kı 
esaslı bir vazife addeder nesi var nesi yoksa toplıe~ ymetU 

ı Hatay hakkındaki beynelmUeı t k yar , ortadan 
::- . a- ayoolmaktadır. Ertesi günü işi anla .. 

ahhüdlerm tamamen tahakkukunu temin yan otel sahih· ·· t ·ı 
tm k . te 1 ı ve muş en er zabıtaya 

e e 11 programımızın me taşıdır. müracaat etmekt diri 
Cins ve mezheb gözetmeksizin, Hatay hal e er. 
kını tecezzi kabul etmez bir kütle telakki Hırsw~ bırakmış olduğu lüks ba • 
addederiz. Bu sebeble kanun karŞJSında ~11} açıldıgı zaman içerisinde odun, 
ferdlere, ailelere ve cemaatlere imtiya:a 

1 
~gla ve taş parçaları ile bir takım kir

tanımayız. Ancak beynelmilel taahhüd- ; paçavralar ve kağıdlar bulunmakta
lere riayetkar ve hürmetkar kalacağız. dır. Bu arada otele telefon eden Ab • 

2 - Herhangi din, mezheb ve cemaate t u~ahman Ziyayı arayan maruf zeva
mensub olur.sa olsun, bütün Hataylıla- d~ a kendisinden başka 'birisi olma .. 
rın şerefli, hakkı, haysiyeti, ırzı, malı, ıgı anlaşılmaktadır. 
kazancı, akidesi, ibadeti, iş ve ev işi, mü- w Zabıta Abdurrahman Ziyayı arama• 
savat dairesinde mahfuzdur. ga başl~rk~ birkaç gün sonra başka o-

3 - İdarede başlıca prensiplerimiz, tel sahı.~len ve başka müşteriler zabı .. 
mahalli idarelere kuvvet ve salihiyet ve- taya ~uracaat etmekte ve soyulduk:Ia .. 
rerek devlet idaresine halkı doğrudan doğ rmı soyle_mektedirler. Elhasıl hırsız 011 
ruya en yakın ve en müessir bir surette s~retle bırkaç oteli soyduktan sonra 
alakadar etmek. bır aralık ortadan kaybolmakta ve ~ 

4 - Cumhuriyetçilik, halkçılık, laik- ~ini unutturduktan sonra tekrar fa .. 
lik, kültürel milliyetçilik, inkılabcılık; liyete geçmektedir. 
dev~ idar~sinde hakinı kılacağımız ana Abdurrahman Ziya yalnız otel hır,. 
prensıplerdir. sızı değildir. Ayni zamanda Kapalı .. 

5 - Hatayın dahili emniyet ve asayi- çarşıda bir çok mücevhercileri dolan .. 
§ini, azimet noktası telakki ederiz. Bu hu- dırmağa muvaffak olan mahir bir d~ 
susta müsamaha asla kabul edilmiyecek- landıncıdır. 
tir. Komşu milletler ile sükun ve huzur 
içinde dostlu~ münasebetlerimizi en 
yüksek derecelere çıkarmak, başlıca işle
rimizden biri olacaktır. 

6 - Mütevazin bir büdce, az masraf, 
çok iş, mali ve iktısadi siyasetlerimizin 
mesnei olacaktır. Köylü ve çiftçi ve es
nafı, kendi iş sahalarında takviye et
mek, iktısadi prensiplerimizde yer ala
caktır. Hatayın tabii servetlerini meyda
na çıkarmak, işletmek, esaslı bir umde
mizdir. 

7 - Nafıa işlerimizde, yolların tanzi
mi, bataklıkların kurutulması, irva ve is
ka ve yol ve Ilınan inşaatı, kısa zaman
da tahakkukuna çalışacağımız işlerdir. 

8 - Memleketin sıhhl durumu üzerin
de itina ile duracağız. Bilhassa sıtma mü
cadelesile, ihtiyacı karşılıyacak hastane 
ve dispanserler küşadı ve içtimai yardım 
müesseselerinin tesisi, ba§lıca mesaimiz 
olacaktır 

Bir aralık İstanbul içinde bir ç 1Ji 
evler de soymuştur. 

. B~ adam san'atinde o kadar mat ı.ııı 
d}r kı, en karışık kilidleri hiç müşk • 
lat çekmeden açmaktadır. 

Bir senedenberi buna mümasil lİ!! 
çok suçlar işleyen hırsız, nihayet dün 
yakayı ele vermiş ve yaptıklarının heı. 
sabını vermek üzere müddeiumurn~ ·e 
tesli~dilmiştir. · 

Fransız ve Alman Nazırla• ı 
gelecek ay geliyorlar 

(Ba§U!rcıfı 1 inci aayfadrı) 
birinciteşrin içinde olması ihtimali \ 1" 
dır. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre Al• 
man ekonomi nazırı Funkun bır· 'n .t 

. . . 1 Clefo 
rının beşınde Ankarayı ziyareti karcuı. 
!aşmıştır. Bu ziyaret resmi mahiyette o.. 
lacak.tır. 
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1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile münakasasmm yapıla • 
cağı 4, 14, 24 ağustos ve 7 Eyltıl tari.Jllerindeki Ulus, Son Posta, Tan, Jurnal -
doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile ilan edilen Sivas - Erzurum hattının 

499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaaıtı için gerek bu :müna -
kasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkur gazeteJerdeki ilanlarda ara
nılacağt ilan ôlunan cMüteahhit vesikast» aranılmıyarak, onun yerine cehliyet 
vesikası >aranılacaktır. 

== 
... DIHllUlll .. llllllllllll .. H1UlllUl{ .. 11Utı.. Çeviren ı ismet Hulusi 
- Biraz daha otur yağmur diner .. 

' Diye diye dostum, beni gecenin saat 
birine kadar Maçkadaki evinde alakoy -
:muştu. Yağmurun kolay kolay dineceği 
yoktu. Nihayet: 

- Artık daha fazla kalamam! 
Demiş, kendimi sokağa atmıştım. Son 

tramvay çoktan gitmişti. Yürünecek hava 
değildi. Sağa sola baktım. Ta uzaktan, 
fenerleri, idare kandili aydınlığında bir 
otomobil geliyordu. Henüz pek şekli belli 
olmuyordu amma, metörünün hırıltısın
dan ve sür'atinin azlığından otomobilin 
bin dokuz yüz otuz sekiz modeli değilse 
bile en geri bin dokuz yüz altı modeli ol
duğu anlaşılıyordu. Durdum, bekledim, 
yaklaştığı zaman caddenin ortasına çık -
tım. Elimi uzattım. Frenler takırdadı, te
kerlekler gacırdadı ve otomobil durdn. 
Şoför başını uzattı: 

- Nereye gideceksini7? 
- Cağaloğluna. 

- Epey de uzak. 
- Ne çıkar? 
- Yok, yani acele işin varsa yaya git, 

hani benim otomobil epey yaşlı. Her yaşlı 
gibi arada sırada durup nefes alır da .. 

- Zarar yok, yağmurdan korunayım 
da .. 

. - O zaman başka .. buyur .. ha şunu da 
söyliyeyim. Otomobilde bir insan daha 
var. 
. - Otomobilde bir insan daha mı var? 

- Sen onu rahatsız etmezsen, o da seni 
rahatsız etmez. Evine götürüp bırakaca
ğım. Fakat acelesi yok; senden sonra o
ııu bırakırım. Daha evvel üç müşteriyi 
ayrı ayrı yere götürdüm, sesini bile çıkar
madı. Otomobilin köşesinde oturdu, dur
du. Sarhoş, fazla içmiş, arkadaşları oto -
mobil parasını verdiler, adresini de ver
diler .. 

Otomobile girer girmez· sızdı. Ne vakit 
olsa yerini bulur, teslim ederim. 

Bir an tereddüd ettim. Sızmış bir sar
hoşla beraber otomobilde gitmek hiç te 
hoş bir şey değildi. Bilmem sizin başını
za geldi mi, ben çok tren seyahati yaptı -
ğım için çok defa başıma gelmiştir. Kom
partımanda yanımda oturan, bir aralık u
yuyuverir, evvela horlar, sonra başı .. aşt
ğının omuzuna düşen bir sevgili başı gibi 

Otomobil arkadaşım, sızmı§ bir insana 
benzemiyordu 

Hiçte sızmış, uyuyan bir insana benze
miyordu. Bilakis gözlerini açmış bana ba
kıyordu. Doğrusunu söylemek lazımsa 

bundan pek hoşlanmamıştım. Sızana ben-i zemiyen bu adam, bir haydud olabilirdi. 
Şoförle anlaşmıştı, münasib bir yer bu -
!unca birdenbire üzerime atılacak, soy -
:mak, paralarımı almak için beni bir kaz 
boğazlar gibi boğazlıyacaktı. Karaköye 
yaklaşmıştık. Şoför Domuz sokağından 
bir evvelki sokağa doğru yürüdü. 

- Niçin buradan gidiyoruz? 
- Burası daha iyi. 
İşte fena şüphelerim hakikat oluyor -

du. Bu karanlık sokak tam sokağı idi. NP.
rede ise haydud üzerime saldıracaktı. 

Hatta hatta bana doğru yığılır gibi bir 
vaziyet aldığını sezmiştim. Ne aksi ya -
nımda tabancam da yoktu. Gerçi taban
ca nedir, ömrümde ne atmış, ne elimle 
tutmuş, ne de kokusunu koklamış bir in
sandım amma .. böyle bir müşkül vazi -
yetle insan onu öyle hatırlıyordu ki.. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin referans -
Iarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evvel Vekaletimize müracaat Prlerek ehliyet vesikası talep etmeleri l<izımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek ehliyet ve
sikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

c3358. c5907» 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • - icabında gllnde 3 kaıe alınabilir. - • -

omuzuma düşer. İşte en sıkıcı tarafı bu
dur. Hele bu otomobilde olursa .. F!ikat 
nihayet şu da var ki .. bu otomobil civar
da bulduğum ve bir daha bulamıyaca -
ğım tek otomobildi. Yağmur da bardak
tan boşanırcasına yağıyordu. Fazla dü -
şünmenin, ince eleyip sık dokumanın za

Çok şükür devriye gezen iki polis im-. ----------------------------------

manı değildi. 

- Peki, dedim, geliyorum. 
Otomobilin kapısından içeri daldım. 

Sarhoş fazla bayılmıştı. Onu biraz ittim, 
ve kendime rahatça bir yer açtım. Oto -
mobil yürüyordu, şoför bir şarkı tuttur -
muştu: 

cSıkmada şoför sıkmada aman kolıımıh 
cAksarayda çevirdiler yolumu yolumu., 
Şarkının sonunu getiremiyordu. Ve 

bunda çok isabet ediyordu. Çünkü şar -
kının sonunu getirse, bende alkışlıyacak 
ne hal, ne de arzu vardı. 

Otomobil, ikide bir hopladıkça yanım
daki de hopluyordu. Ne de fazla sızmıştı. 
Bütün bu hoplamaları hissetmiyor, bir 

dadıma yetiştiler. Onları otomobil fene
rinin ölü aydınlığında farkeder etmez şo
före bağırdım: 

- Şoför, dur .. burada ineceğim! 
Diye bağırdım, frenler pat pat etti, tP. -

kerlekler gacırdadı, kapıyı açıp dışarı fır
ladım. 

- Kaç kuruş? 
- Yüz elli? · 
Yüz elliyi verdim. Şoför babacan ba -

bacan gülümsedi: 
- Arkadaşınız sizi rahatsız etmedi ya? 
- Yok, şey .. biraz .. hayır, hayır. 
- Farkına vardındı demek? 
Ne küstah haydudlardı. Adeta İ:>e -

nimle alay ediyordu. 
- Evet, farkına vardım. 

Devlet Demiryollırı ve limanları işletmesi Umum ıdaresi ilanları 

Sivas atölyesinde yapılacak elektrik tesisatı 14/10/1938 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Umum Müdürlü\ binasında Malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 
uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşü bedeli 185000 liradır. 
Bu işe girmek istiyenler 10500 liralık muvakkat temina: ile ~anunun ta~ 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat işlerini başaracak fennı ehliyet ve kudreti 
olduğunu natık Nafia Vekaletinden alınmış bir vesikayı ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan talihlerin eksiltme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek veğ.
ka istemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Nafia müteahhitlik vesikaları muteber değildir. (5851) 

türlü uyanmıyordu. Bir aralık şoföre: - Doğrusu akıllı adammışsın, senden 
- Hey şoför. Biraz daha hızlı dedim. evvelkiler hiç anlamamışlardı. rım. Ölüsünü polise sabaha karşı götür- - İçerde biı yolcu daha var .. gerçi size 
Şoför, uyurken üzerine su dökülmüş Herü kafayı tütsülemiş, tütsülemiş. sem de olur. hiç bir zararı olmaz, hani fazla içmiş te,, 

bir insan gibi yerinde zıpladı. Xalbi mi vardı, neydi... Arkadaşlarile Meğer şoförün bana sarhoş diye tanıt- otomobile biner binmez sızdı. 
- Ne oluyorsun? birlikte otomobile biner binmez nalları 'tığı, benim haydud olduğundan şüphe - ~,,--------------"""'" ... 
- Konuşan sen miydin, ben de öteki dikti. Arkadaşları kaçtılar .. başımda be- lendiğim adam bir ölü imiş .. ben Maçka-

kendine geldi diye korkmuştum. la kaldı. Polise teslim edecektim. Fakat dan Karaköye kadar bir ölü ile yan ya-
Tuhaf şey, şoför ötekinin kendine gelme- bana bu ölüyü nereden btıld.un? Nasıl öl- na otomobil yolculuğu yapmışım. 

sinden niçin korkuyordu? Otomobil ar- dü diye bir alay sualler soracaklardı. Bu Otomobil gidiyordu, bir kaç metre iler
kadaşıma bir lamba altından geçerken yüzden saatlerce işten, güçten kalacak - !edikten sonra durdu. Bir müşteri vardı .. 

Y A.RINJtt lf08RAMizDA: 

Çapkm kız 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

baktım. tını. Neme lazım, müşteri çıktıkça taşı - şoför söylüyordu: ~ıı. ______________ _, 

==================================================~========~==~==~~==~~====~~===========================================ı 
. - Anlatmakla olmaz. Yidip yor - SQN ROSTA N \N - Ruletin, ustunde numaralar yazi-
meli. li, yişil bir çohasi vardir. Bu çohanin 

- Ne kadar E D El? !, QQt'\ AN\ iki tarafinda da tek, çift, siyah, kirmi-
sermaye lazım a- zi.. işaretler bulunur. Ust tarafina bak-
şağı yukarı? ma .. bu kadarini bilmeye yeter. İşaret-

- Baştan, yi . lere kaç para koyarsan o kadar alirsin .. 
rişmek içun, en niçin bunlarin şansi yuzde ellidir. Nu-
az on bin lei ol - maraya koyarsan da çikarsa, yermi dort 
malı. YAZAN: Ercümend Ekrem Talu mislini alirsin .. Dort ayri numaranin 
- Yani 100 pa- ortasina koydun mu, sikiz tefa ka7.8Ilir-

pel, falan. pineklediğimizi de hengamede, insanın sin .. 
- Oyle. anlıyamıyorum. E - fırlattığı para gü - Gurabi efendinin ihtiyar kafası bu 
- O halde bize fendi romaıtizmaları nıe gidiyor. izahati pek o ~adar kavrıyamıyordu. 

göre değil. Velfilcin yazık. Çünkü içime için ılıcalara gide - - Denemişsin? Lakin Torik Necmi, gözlerini dört aç-
öyle geliyor: Oynıyacak olsam muhak- cekti, sözde onun - Kendim dene • mış, dinliyor ve söylenenleri zihnine 
kak kazanırım. sebebine yola çık - medim ama, oyna - yerleştiriyordu. 

Yahudi, ihtiyarı kışkırtmak azmin - tık. O ise ki bu ne- yanlan dikizledim • - Bakaraya yelincez, o kdlay. Pan-
de idi. tameli yerde bizi Hangi numaraya ger olan.. yaniya ki oynamak sirasi 

- Asil, mumiyiz bey oynamalL O- tutan varmış gibi koyduğunu bliliyor- kendinde bulunan kimsa, bir para soy-
nun şimdik kismetinin açik zamani. oturduk, kaklık. Ba- sun .. o numara çıkı- ler. Deyelum: bin lei. Sen tutarsin .. 
Şans, adamda mevsim mevsim başlar, şımıza işler açılma- yor.. herif bağın - Kiyat verirler: bir sana, bir ona, bir ' 
oyle da devam eder. Fursati kaçirma- dan ne cehenneme yor .. sen anlamayıp sana, bir ona .. ekişer tane. Panger so -
mali. Bir keret piyango vurduysan, ta- gideceksek gidelim. aval aval bakınır - rar: daha kiyat ister misin? Bakarsin: 
!ih oyunlarina, ilazum ki devam etme- Yolcu yolunda ge - ken, açıkgözün biri Dukuz, yahud sikizsan açarsin.. pan-
Ii. Şöyle bir tecrube yaparsin. Kazanir- rek! senin çentezi be • gerde da o kadar yoksan, alırsin parala-
san ne iyi! Kaybettin yibi çikilirsin. Yasefin sözleri, nimsiyor, çekiyor ri. Elindeki sikizden aşa, dortten yu -

İfakat hanım, yahudinin yüzüne ters sonra da Takvorun paralan. karisan kiyat almaz, yatarsin. Dort ve 
ters bakmağa başlamıştı. Fakat aldıran savurduğu vecize - Sen de kuru - ondan aşağisan kiyat alir, sayi duldu-
olmadı. Bilakis, Takvor da Yasefin fik- Gurabi efendinin piyer ilen yıanbe - rursun. Hasili, kolaydir be! Valla, bil-
rinde olduğunu şu cümle ile teyid etti: aklını çelmişti. yan otur. la, çucuk helem oynar! 

. - Bay Yasef doğru deor. Şans baş- - Eyi.. güzel söy· Yahudi, ihtiyarı kt§kırtmak azminde idi - Kuru yeri, ıs- Torik, bakarayı mühimsemiyordu. 0-
laymcaz bir eyam temadi eder. Bu lüyorsun, hatun, ama .. dedi; o dedikle-ı fetine ~a~en, Sinayaya gitmeğe ka -1 lak yeri yok bunun .. er: ~yisi sayıl~~ın nun düşüncesi bire yirmi dört veren 
situasyondan istifade etmelidir. ri yere gidip bir kere görmekle, hemen rar verıldı. adını bellemek. Allah .razı olsun, bızıın rulete saplanrr:.ıştı . Ne yapıp yyapı~ bu 

Torik elinde tuttuğu kasketini hızla kumar oynıyacak da yutulacak değiliz - 16 - yahudiye yazdırıverdın;.. . oyuna k~tılmaga .ve kazanmaga ~yıde~ 
yere vurdu.. - Un! Bu muhavere, Gurabı efendı takımı- eyiye nıyet edıyordu. Hususıle kı 

- İstasyondan istifade etmesine e- a? Bir daha buralara nereden geliriz? nın, bir hafte için yerleşmiş bulunduğu Takvorla konuşurken, o da kendisine 
deceğiz ama, canına yandığımın, taş Hazır elimizde fırsat varken, nasıl yer- - Dout Sinayadaki pansyonun aşağıkı salo - Montekarloya metelik-siz gidip de Ka-
lutmayoruz! diye bağırdı. Sonra Gura- lermiş, birer defa dolaşalım. Dönüşte nunda, Torik Necmi ile Takvor arasın- run kadar zengin dönen kimselerin 
bl efendi ~Te dönerek: lafa sermaye olur. Sen Necminin de • - Tri .. patru .. çinç!. da cereyan ediyordu. muhayyel maceralarını hikaye etmiş, 

- Bu kadar vekittir sana emek veri- diklerine kulak asma! Ne ben ona para - Ne oloorsun Necmi beyim? Çini- Memleketin güzelliği, dört etrafı or- ağzını sulandırmıştı. 
yorum, beybaba! dedi.. ne olur? Bana veririm, ne de o oynar. maçun dili ilen duva -edoorsun?. manlarla muhat bu dekorun cazibesi, - Bi tarihte, Rus asilzadelerinden, 
birazıcık dünyalık uclansan a! Torik suratını ekşitti: - Şasey .. şaptey!.. İfakat hanımın da hoşuna gitmiş: prens Şişkin Salakof Hiyaroviç, ondaki 

İfakat hanım, artık bu sefer dayana- _o halde gitmenin manası yok. Bo- - Şaplan şekerlen ne işin vardır? - Oh! Her yer zümrüd gibi, içim fe- böyük kazinoda, bir gecede yirmi üçte-
dı, Iafa karıştı: suna yorgunluk.. diye mırıldandı. - Romence sayılan ezberliyorum. rahlıyor burada!. diyerek pansiyona fa ayni numroya dokanmış ısa, bir bu-

- Yookl Ne sana, ne de başkasına - Ne edeceksin? güler yüzle yerleşmişti. çuk milyon frank almıştır .. 
kumar oynattırmam. Bir bu eksikti. E- Yahudi: - Lazım. Oyuna hazırlanıyorum. Yasef, fırsat buldukça, Gurabi efen- - Deme! 
limize, görüp göreceğim.iz, beş on ku- - Yok! dedi, boşuna yurgunluk ol - - Oyun için Romencez sayı bilmek diye de, Toriğe de ruletin makanizma- - Genem, bir tefa, Amerikalı Mis-
ruş geçti. Onu da çarçur ettiremem. maz. Seyretmesi helem eğlencelidir. müstakil ikıtizadır? smı, bakaranın usulünü öğretmeğe ça- ter Tornestern, altı yüz bin dolar vur-
Zatından burada ne diye demir atıp Ve böylece, İfakat hanımın muhale- - İktizadır elbet. O kalabalık, o !ışıyordu. mu tur.. (Arkaıı varJ - ------



SOR POS'!.& 

1 

Kırık niida ya. 
Yasanı A. R. 

Dersim dağlarında bir içki ilemi 
iki tarafına tek tük dükkanlar; üzer· 

!erinden nar ve elma apçlan sarkan 
mazgallı duvarlar, Dzerlerine kalın saç 
kaplanmış küçük b ılar sıraı.nmıt 
olan cadde)'i geçtik. ~ kanadı, arka
sına kadar açık bir Jra~ geniş bir 
avluya girdik. 1 

Avlu, bir pazar,..._ benziyordu. 
Ortadaki bllyilk havmun etrafında er
kekli kadmh taylüler kümeleniyordu. 

Her taraf, atlar, eşekler, katırlar, de
ri denkleri, yün dolu hararlar, hububat 
çuvailaıi1e ddlmuFu- Baml•, tartılır 
yor; bir kantarcı, mütemadiyen. 

- 96 .. 8, .. 77 ... 
Diye baiınJordu. 
Biz avludan içeri gjrdijimiz zaman, 

faaliyete en küçük bir sekte bile gel • 
memişti. Yalnız, havuzun kenannda 
kümelenerek sıraJanm bekliyen köy-
lüler, hemen yerlerinden fırlamışlar.. 0 n--ı. H num ..ıttt mi !/ÜZ,. .. _ beti?• di.,ordu 
iki b:n.1n- olm 1 U-- ll · · •• ıep .n.aç1, • OfU it" "'"9• • 

wuwu uş ar .. u~ e erını go- .. .. 1 ta Kara lra .. l ...... tr1 trafı :d 
ğüslerine koyarak bize burada da hür· nen tepelerin üstünden, butun . e - . ~ ı ~ar, emıLa ~-

et - te · 
1 

rdi feti ve ihtişanüle güneş gunıp adıyor- vane gıbı dolaşıyorlar. Sıcak sıcak şış 
m Hagos rmış ~daJd ild k tl t du kebablan, keklik kızartmaları, Dicle 

amil~ ar .... ..+..... . ,._~ ı,b" t~. • Manzaranın azameti karşısında ken- balıklannın enfeslerinden mürekkep 
m e Ae&ne -.- J9Pu.ü~' u un 1 · ta r 1 'b' · il · 

Kaf Dağının arkası 
(Baf tarafı 1 inci ıayfadtı) konuşma hususunda sıkıntı çekmedim. 

ha.... diye düfÜDdüm.. nihayet çamura * 
battık.. İkisi de hiddetlendi cArtık bu İranhlar cidden çok samimt insanlar 
sefer bqlıyorlar!. dedim.. kavgaya il - MeselA gümrük binası içinde beni hiç b' 
ri§tiler .. ana, avrat sövdüler, saydılar, zaman yabancı bir yolcu gibi görmüyor 
amma gene türkçe" merak edip o tel4§ a- Jar, her çeşid fikirlerini söylemekte bili 
rasında: mahzur da görmüyorlardı. Gümrük me-

- Siz ne clnainlz? murlarile f(>förler aralarında türkçe ko-
Dfye de aordum: nuştukJarı için ben de dinliyordum. Bi· 
_ Tilrk\lz! . zimkllerin, biri bırakıp biri alıyor: 

- Aman öldük, mahvcılduk.. o Trab -
on Ce~~~ •ha, demek bunlar zonun riltubeti. Ya pahal\lık! .. dayanıhr 
~ ç1n çe UfUyorlar. dilflln - pbl dejiL orada bir öğb yemekte ver-

J:eSUle aaptım.. l6mri1k dairesindeki du- dilim para ile Tebrizde ilç ölün yerim. 
:-Janlavar b~ Vibaretan~ ~ihtar- Ya o yollar?! Yeni yapılanlar da daracık. 

,. MU&.\ C a ..... Hl.&" koııUf!9 u~·--1-- Jan --~-L I 
lfbi seni ve kat'! d.JW' ..... .... Hem, ~ .... ~· yuvar aıı.aAUJL-· 

... __. yum~ Derken COfUJOl'lar .. kendilerine mahsus 
dedim 8, manzum da.. $adinin, Hafızın -'ve ..n..ınut. fie iP .. _ _._ __._L ) J 
terbf elfn elrw-• ba- &-~- p t &oı&&ou.ıı.y w-ruC8 11.n.&A 1n.111.• 

Y e Y--.- u- ~. ben ma- maz bir tekil alıyor_ Öyle bir hale gel• 
nasuu ,ayı. anladım: cAram1r.da birlik dik Jd· G6mrük odasında k 
olmuı için lisan blrlili yapalım . onun dinli~ bir ben kalnns+. onupnıB yanazlve 
j...in --ı-ı .ı..ı... ·-- k ..... 1.- un. • u v • 
r- •~ PA&U .uu~ayı on~!· il- yette benim de .aze kLl'lpnam, fikiyet. 
bl .azıer.. bu ihtar da bizimlciler gibi lerlni tevile, yahud müdafaaya ka1kıf • 
tesirini göste~ günlerce, kilomet- mam, daha büyük bir pmataya müncer 
relerce !°l gıttilim halde birbirlerile olacak. Büsbütün 1US1Daia karar verip, 
farsça goril,en iki kifiye rutgelmedim.. hatiblerin yorulmasına kadar bekledim.. 
bu tabU benim çok hOfUIDA gitti. Çilnkil Vafi R. Zobu 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden:\ 
Umum! Müdürlük .İnpat servlıılnde istihdam edilmek ilzere imtihanla üç re.: 

lllDl ahnacaktır. imtihanda muvaffak olanlara ehliyet derecelerine göre 120-151 
Ura aylık ve aynca Ankara pahalılık zammı verilecektir. 

Almanca bilenler tercih edilir. 
imtihan 15 Eylfilde Ankarada yapılacaktır. Taliplerin mezkiir tarihe kadar' 

iki fotoğraf, tahsil ve hizmet vesikalarile birlikte Umumi Müdürlüğümüz Perso-
nel Servisine müracaat etmeleri. (3417) (5945) 

pencereleri demir parmaklıklı muaz • dimi tutamadım: :ze. en bo ~ ıyor .~r ~~ ~ . ı ıç en .ıç-
zam binaya göz gezdirmiş .. burayı, ka- -Aman yarabbi .. ne güı.el... do::nrın·ı şa ~·~ur ı erının yerme "'-------~ Ankara' da 

b vd A- ti-__. ı. . h.. Diye, mınldandıın. uş arını ge ınyorıar. A Ot ı • 1 :un~ ~~ezı ve U• Gözlerim, ()sep Racinin gözlerine Hanendeler, gitgide coşarak, (kur • vrupa e 1 açı dı 
Fakat, teklifsizce toluma giren, ve Uişti. Bu paıtlak ve A ~aık gö~erde, ban, kurban) diye, lvaz Avaz feryad 

beni, 
0 

binanın adeti küçük bir kale hakikaten çok şeytanı bır zeki munde- ediyorlar. Postahane Caddeai Yeni Hal arkuı 
kapısını andıran bpısma sevkeden O- mecti. O, sa_nki .~n~ .~n has~s tarafı- Kadeh yerine bardak kullanan misa-
sep çelebi, çenesile binayı göstererek mı keşfetmış gıbı ~u!ums~ış, be , firler, mütemadiyen ellerini çarpıyor- l 
mağrur bir eda ile: - Hoşuna mı gıttı, yuz aşı Y ... lar· mestane bir eda ile sağa sola salla- h tan bul E elediyeıi Uinları l 

+-te b;.,;"" •-,_:....____ Burası bizim değil.. dostlanmızındır. ' 1 - "' •• ....._ .ıa.&ınıa11ııs... 1 nıyor ar ._ ________________________ _, 
Dedi. Şu köşeye postu serersin. Her ne ki ar- · (ATka.n ,,a•) 

Fakirhane.. Osep çelebinin fakir ha- zu edersen, uşaklara emredersin... .. ........................................................... . 
Emri emruk'' nmi... um. 

Küçük bir kışla Azameti gösteren bu Demişti eı· d kt o IUk 
Osep çelebinin fakirhanesile bizim za- . Faka~ bu .. sö:ılerin .~n~~. yaJnıZ',, f 0 orun g n 
vatlı bölük merkezini şöylece zihnimde birdenbıre soyli:emed~gı bır c~e ~ar notlarındap 
\ıyas ettim. Derin derin içimi çekmek- idi ki; onu da manalı bır tebessumle ifa-
ten başka, biç bir cevab veremedim. de etmek istemişti. B~ kalırsa bu l=============I 

Binadan içeri girdiğim zaman hay - cümle de, şundan ibarettı: Agbaşı halinin 
El · ,_: bize karşı uysal dav- G 

retim bir kat daha arttı. Ve bana, alay - venr ıu, ec/Jıme/erl 
Jrumandanımın, şu sözlerini hatırlattı: ran. • - O, Osep Raci denilen herif orada, 
tacsız ve tahtsız bir kra:ldır. O zengin Mükemmel bir sofra.. etrafımızda, 
nahiyenin bütün servet membalarını pervane gibi dönen dört kaşlı uşaklar. 
ele geçirmiştir. Bu da, Dk bakışta a~ Tarasanın bir köşesinde, u~, keman, 
mak manzarası gösteren bu adamın, en _ burada adına ( durbek) denılen- dar
akıllı şeytanlara bile çanjı ters giydi- bukadan mürekkep bir saz. takımı ... 
recek derecede keskin olan zekisı sa- Durbek ve ud çalanlar, aynı zamanda 
yesindedir. Bu herif, dünyanın en hüc· hanendelik ediyorlar. 
ra köşesinde yaptırmıf olduğu binada Söyledikleri şarkılar, hangi dilden?. 
bile, bu parlak zekkmm eserini gös- Türkce mi, Kürdce mi, Arabca mı, Er
termiştir. Her oeyi inceden inceye he- menice mi?. İşte, bunu anlamaık müm
sablamış olan bu kurnaz herif, ikamet- kün değil ... Yalnız sık sık, (kurban) 
glhmda kaymakamlara, mutasarrıflara kelimesi tekerrür ediyor.. ve bu, mi\
değil; valilere bile IUreti mahsusada selsel bir nakarat halinde sürilklenip 
odalar döşetmiftir. Herhangi bir devlet gidiyor. 
memuru, bir gece onun ikametglhında Sofrada; rakı, şarap, konyak, amer
misafir olduktan ~ artık t~s!ri pikonun envaı ... 
altına girmiş demektir .•... Onun ıçın, İçenler ve yiyenler .. ben, Osep Raci, 
bu herifle mücadeleye gırışmek, bey- biye müdürl1 işar katibi, nahiye 
~u~edir. Çünkü, hakkında vukubulan ::ı8eclisi azasınd~ - hangi millete men
flkiyetlerden sonra, nahiyeye giden ve su olduklarını henüz anlıyamadığım
on~ tahktkat.ma girişen memurların iJ zatı muhterem, isimleri akılda tu
hepsı, bu dessu herifin tuzağına tu - tulamıyacak kadar çetrefil üç köyiin 
tulmuşlar; on1111 lehinde raporlar ver- v lan biri Çölden diğeri de (~.zran) 
~ler .. fikAyetcileri, (iftira ediyorlar) :~mdan gelmiş Uti aşiret reisi ... YSl
dıye, :mahkOm ettirmitJerdir · · · Bunlan . . . Ierın· e kanşacagv ımı bir kere bile 

Bird b. bu h--:• nı, ıç ' unutma. en ıre ııuue ters aklımdan ve hayalimden geçirmedi-

Aybafılan genç bir Udmda cec1kt111 za
man llt dtlfilntllecet feY gebellttlr. O za
mana tadar muntuaman ay bal1n1 CO
ren bir tadının birdenbire aybqının ıe
cltmeai mutlaka bamllden ileri gellı'. 
Bu ciheti tedtlt ederek hareket etmek 
lcab eder. Çtlnttl bamll dtıfüntllmezse ta
dın danala veyahud fazla mesai aarfede
ret bedenlnl yorarsa, yilt taldırır, do
lablarının yerlerini detl4tlrmete teşebbüs 
ederse o saman birdenbire tan açılır n 
atat vatı olur. &atat put dütürme 
demektir. Sakatlarda tan zlyaı bazan o 
tadar lnl olur ti tadllU öltlme aevteder. 
Bereket 'Yeraln ti tadınlar tan taybet
mete ertetıerden fazla mütebammlldlr· 
ler. Kadınların birden taybettW-zrl ra
him nezlelerlnln kan mlkdanmn b,tr m
mına blle erkekler tahammül edemezler. 
Tablaı her tilrlll lhtımale kal'fl onlan 
bu husuata daha mukavim 1arat.inıftır. 

• Bu ritunu idare eden artac1apnuı b1r 
taç ıüne tadar Avrupada bir tedtlk ae-
1abattne çıkacak Te pybuHtl bir aJ ta
dar sürecektir. Bu müddet sarfında oku
yucularımızın lhtlyaclanna ve mettub· 
lanna cevab ftl'Dlek milmktm olamıJa 
caktır. KeJflJetl nuarı dlkka'8 anedl
yoruz. 

""9• ....,.. .., ••.• .._ ..... 
..... ,.......... ............. talı· 
~ ...................... . 

eebbe alma. Kendini arkandan wrdu- jim tuhaf ve garib bir grup ... 

ru~ ~~· 11=11=-ll~IUU.::IUl~.~Hl~IH~llll~lll-~~Ull~-~I.;.;;;~~====~ 

~::! ı:~:r=:, 1:~ • Çeltik Sahiplerinin 
diyordum. Ve burayı, her sınıf m'1şte- !!! VE ;.::.:bule amade bir otele benzeti- • p 1 R ı N ç T () c c A R LA R 1N1 N 

Koridorun nDıayettndeki geniş tara- il Ehemmiyetle Nu•rı Dikkatine 
uya varmıştık. Ve burada, cidden en- E -L-• -"'---L f brik ba 1ene ı · 
fes bir manzara fte bqılaşmıştık i§ Yeni ........ ı--.-ta oldupndan a amm çın 

(Dicle nehri) bfltün haşmetile uza- 55 aym mllfterilerine yapac:ap feTkallde temillt •• kolaybldarı 
yıp gidiyordu. Her tarafından nar ve il§ ljrenmek aon derece menfaatim iktisumdalidır. 
badem ajaçlan fış1man yemyeşil bir §! l•t.•ltuld., Arw•••rllrd., Yawed81 
taba, ufuklara kadar terliyordu. E cadd... 121 llo da 

Uzaktan, koyuıı sürillerinin çan ses- §§ MUSTAFA ÇANAKÇIU HALEFi AHMED ÇANAKÇILI 
leri, Dicle sahillerine sıralanan su do- 55 Çeltik faltrlka ... 
lablarmm uzun ve iniltili gıcırtılan işi- §i Telef on : 2'J'l52 Te.ıırat : latan bul • PJıinç 
tiliyordu. ,_ 

K.aqJda, koyu 1'fl'11Jderle gilgele-
1 ! ı ı tıııl ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 ı ı' l'j 1 1 

1 : 1 .ı ; ı ı: ' ' 1 ı' ' t 1 

Mikdarı 

Kilosu Cinşi Bir kilpsunun muhammen bedeli 

'1800 Kepek 1 kurut 
89856 Kuru ot l,&O • - 55000 Yulaf 1 • 
GOOOO Sap saman 2 • 

Aygır deposu ile hastaneler ve diler daıftlerdeJd nakliye hayvanlanna lüzu
mu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı dört kalem yem kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 5/9/938 Pazartesi. günü saat 11 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. İstekliler ı490 No. h kanunda yazılı vesika ve 478 lira 23 kul'Ufluk illa. 
teminat, makbuz veya lnektubile tleraber teklif mektublarını havi kapalı 7.İll'f-
larını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
Bu saatten 10nra verilecek zarflar kabul olunmaz. (5600) 

Haseki hastanesine lüzumu olan ve hepsine '135 lira 50 kuru§ bedel tahmin edi
len 20 tane yangın söndürme makinesi, 10 balta, 10 kanca ve kapaklı kova vesair 
buna müteferri malzeme açık eksiltmeye konulmUfhır. Şartnamesi levazım mil • 
dürlüğünde göriilebllir. İstek1f1er 2'90 No. h kanunda yazılı vesika ve 55 lira 
20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /9/938 Çarpmba 
eünil lll&t 11 de Daimi Encümendle bulutımalıdırlar. (İ.) (5720) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı lıtanbul 
sabnalma komisyonundan : 

Tasanlanan tutan İlk teminatı 

Kumkapı Mh. Kulübe
sinin tamiri. 
Sarıyer Mb.. Kulübesi· 

Lira kurut Lira kurut 

217 17 00 

Dsiltmeııin 
tarihi günii ilatl 

8/9/938 Salı 11 de 

nin boyanması. 89 88 f17 00 8/9/938 Salı 11,30 
1 - Yukanda yazılı kulübelerin tamiri g&lterilen ıcın ve uatlerinde pazarlıt

lan yapılacaktır. 

2 - Fenni prtnameleri komisyondadır. 06rillebllr. 
3 - lneklilerinin gin ve Aatlerlnde ut teminat makbuzlap ve kanuni veai

blarile birlikte Galata eski lthallt aGmrillil binumdald komisyona gelmeleri. 
c603J:ıt 

Kültür Bakanlıiı lstanbul Erkek Terzilik Okula 
Direktörlüfünden : 
KaJıt '" kahale ""- edilmeld.tir. 111111 ~ Di+m:oelw+Wd Glmla 

manaat. <•t•> 
Telefon: 8480. 

-Niksar Belediyesinden ı 
Niksar belediyesinin yaptırmakta oldalu elektrik ,ebekeslnde kuJJamlmak üzer• 

1320 Kilo Çıplak balar tel il M/M2 lik 
290 Kilo • • • 18 M/M2 • 
180 Kilo » • » 10 M/M2 • Sert çekilmit tek olacaktır. 

1'190 kilo bakır tel H gCln müddetle "çık eksiltmeye konulmll§tur. Teller ı.. 
tanbulda teslim alınarak bede1l peşinen verilecektir. lstelüileıin 13/9/938 al • 
ni1nden evvel NlUar belediyeline müracaatları. (5845) • 
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ı oev·ıer···ı«aipis-i·nd-ai···eı·ır··y, ı 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Halim 

Bir hafta so~r~ yazıhanem~11 ü.st.ünde . kap~h ?ir zarf bulduw, açtım. içinden 
çıkan kagıd seyyar mufettışın valı vekaletıne hitaben yazdığı rapordu 

. Uzunköprünün tamir edilecek olan' J 1894 senesinde · ali .. "1-i t · · d Kul ı·d . ıse, ems az goru 
s asyon şosesının e, e ı en şı - müş denecek kad 'dd tli b' kı 1-

mendife_:le ge~ilecek olan taşlarla ya~ " muştu. ar şı e ır ş 
0 

pılmadıgı, eski taşların kabartılarak J ı·kincik~-unun ·· 1 · d b' · 
·· · d ·ı· d' · ildi-· anı a..ıı son gun erın en ırı-
uzenn en sı ın ır geçır gı aşıl - • ..,ın· abahında ·1~ t· lis k · 

EylCd 2 

Finlandiyalı güreşciler 
karşısında bizimkiler 
ne netice alabilirler? 

dı •• s , vı aye m po ser omı-
. seri, valiye takdim ettiği bir takrirde ' 

Yazan: Seyfi Cenab 
Eski Güreş Fe derasyonu Be.ial 

Ayrıca, Gümüleüne livası dahilin- şöyle diyordu: 
deki şose ve köprüler müteahhidlerinin .:Bu sabah gün doğmadan evvel sü-
in.şaat mevkilerinde hazırladıkları le- vari ~lasından bir süvari neferi ile 
vazım için, değerlerinden üç, dört mis- beraber şehre gelen yüzbaşı, Sarayiçi 
li fazla avans aldıkları esefle ve hay - civarından geçerken, başı açık bir ka-
retle görüldü. dınm, kule yanındaki köprünün sağ 

Bunların, bilhassa Tırnavacık yolu- ! t f d Tun ara m a ca nehrinin buzlarını kır-
nun tedkik edilmesi için nafıa nezareti 1 mıya çalıştığını görür. Oray~ kadar gi-
heyeti fenniyesinden icab edenlerin der. Bunun genç bir kadın olduğunu 
hemen gönderilmesi vilayetten nezare- .. .. A akl te yazıldı. 1 gorur. Y arında yalnız Ç<>rab bulun-

duğuna ve elbisesinin perişanlığına na-
Bir müddet sonra cTuruku muabir zaran önce kendisini deli zanneder, bi-

seyyar müfettişlerinden~ genç bir mü- la.hare muvakkat cinnet getirdiğine 

hendis geldi. Misal olarak yazdığım bu 
yolsuzluklar mühendise birer birer an- Muharrir 1.912 de Edirne vali hükmeder, polis karakolunu key-
latılınca: muavini iken fiyetten haberdar eyler. Don-

- Hepsini tedkik edecegwim. Fakat mak üzere bulunan kadın, po-
l" yetin tedkik olunacağı, suiistimallerin lis merkezine getirilerek ısı -

evve a Tırnavacık yolunu göreyim, de- önüne geçileceğini ve bu suüstimal şe- tıldıktan sonra isticvab edilir. Mezbu-
.di ve gitti. b k e esinin bozulacağını beyhude bir re bidayette adını ve kimin nesi ()ldu-

Bir hafta sonra yazıhanemin üstün- chüsnü zan-. israfile uzun müddet bek- w ink" 
Geçen seneler içinde gelen Finlandiya güreş takımı 

ae kapalı bir zarf buldum. Açtım. t _ ledik! gunu ar etmiş ise de, bizzat bende-
çinden çıkan kağıd bu seyyar müfetti- leri oraya giderek kendisini teselli ile 

Türk güreşcilerinin Berlin ol.i.mı>iya - Fin takımım Pihlajamakl tem.sn et .. ~ 
dında göstermiş oldukları varlık dünya mektedir. 1924 01..impiyadındanberi 61 ki·' 
spor matbuatında hakkımızda pek sita - lonun dünya yıldızı olan bu güreşçi işti .. 
yişkar neşriyata vesile olduğu gibi şimal ;rak ettiği bütün beynelmilel müsabaka • 
memleketlerinde de bizimle teşriki me - !arı kazanmaktadır. İki olimpiyad birin
sai arzularını uyandırmıştı. Bunun neti- cisi, 10 defa Avrupa şampiyonu olan bu 
cesi olarak Finlaı:diyalılarla üç sene de- giireşcinin serbest ve greko-Rumen mü
vam edecek milli mahiyette bir seri gü- sabakalarnda kazanması lazımdır. Türk 
reş müsabakası. İsveçlilerle de hususi takımını temsil eden Ragıp kuvvetli ve. 
mahiyette temaslar yapılınasına karar muntazam bir güreşci olmasına rağm 

şin vali vekaletine hitaben yazdığı ra-
Bu suretle muntazam şoselere, me- isticvab ettim. Kadın an' asıl Trabzonlu 

pordu. Bunda hülasaten şöyle denili- tin köprülere, diğer vilayetlerden ziya-
yordu: de muhtac olan zavallı Edirne vilaye-

«Kırkkilise - Tırnavacık şosesi her tinin nafıa tahsisatı da - mühim bir ye
suretle fenne tamamile muvafık olarak kfuıa baliğ bulunduğu halde - seneler
yapılmış memaliki şahanede emsali na- ce bu suretle heder olup gitti. 

-47-

ve adının Feriha, kcı<:asınm da vergi ka· 
leminde katib olduğunu söyledikten 
sonra, kaynanasının hergün birer türlü 
ve pek leimane iftiralarile kızd.ınlan ve 
eve daima sarhoş dönen zevci tarafın
dan pek zalimane dövülmesinden dola
yı artık o evde yaşamak mümkün ol
mıyacağını kanaat getirdiğini, ve 

dir bir yoldur. Nafıa komisyonunun iti
razları doğru değildir. Bu komisyonun 
iuruku muabirin fenni umuruna mü -
dahalesi ve müteahhidlerin istihkak 
l'aporlarını tedkik etmedikce imaıat ve 
inşaatın matltib sür'atle yapılamama

«ZEVCİNE TESLİMİ LAzIM GELİR!» eve tekrar dönmek istemedi -
Şimalin meşhur ressamlarından M. 

verilıniştir. galibiyet ihtimali §imalliye teveccüh 
mektedir. 

sını intac etmiştir!> 

Eclirnede, yazın, hararet derecesinin 
40 santigrada çıkması nadir olmadığı 
gibi, deniz yüzünden kırk elli metre 
yüksekliğine rağmen, kışın da sıfır al-
tında on beşe, hatta daha aşağıya düş
tüğü vakitli. 

ğini kat'i bir lisan ile ifa -
de etti. Mezburenin yüzündeki bere-
lere ve yoluk saçlanna nazaran fena 
halde dövüldüğü anlaşı.lmış olduğunl-

dan keyfiyetin ciheti adliyeye tevdii re
yi alii vilayetpenahilerinden menut-
tur. Olbabda ...... > (Arkası var) 

66 kilo 
Bertel Nordström tarafından imal etti " 
rilmiş olan bir kupa Türkiye - Finlandiya Misafir takımda hafif siklet Koskela 
müsabakalarının galibine verilmek üze. temsil etmektedir. 1935, 1937, 1938 Avru .. 
re heyeti tertibiyeye tevdi edilmişti. pa şampiyonu, 1936 olimpiyad birincisi o-Evvelce benimle görüştüğü ve son

ra komisyonda konuşulduğu esnada 
hamiyetli ve afif bir mühendis tavrı al
mış olan bu seyyar müfettişin bedahat 
karşısında yalan söylemesi pek ziyade 
canımı sıkmıştı. 

Kendisini arattım. Fakat bir mücrim 
gibi, amele ile, Kırkkiliseden Edirneye 
geldiğini ve akşam trenile İstanbula 
avdet ettiğini öğrendim. Meğer, raporu 
da, başmühendisin odacısı vasıtasile, 

sabahleyin bizim odacıya verdirmiş! 

~~ 

Malfun olduğu üzere milli temasların lan Koskela son senelerin beynelmilel 
ilk karşılaşması geçen sene Helsingfors'taı ~ampiyonudur. Greko-rumende Yahya 
yapılmış, Türk milli takımı Finlandiya" ~e. karşıl~şacaktır. Yahyanın galibiyet 
ya greko-rumen güreşte 5-2 mağlup ol- ihtımallen pek azdır. 
muş, serbest güreşte 6-1 galip gelmişti. Serbest güreşte ise Sadık ile karşıla~
Ancak Bertel Nordström kupası sırf caktır. Sadık çok kuvvetli, serbest güreşi 
gero-rumene aid olduğu için üç müsa- iyi bilen bir güreşçidir. Fakat tam for~ 
bakanın ilkini Finlandiyalılar kazanını~ munda değildir. 1936 olimpiyadlarından 
oldu. sonra uzun müddet köyünde kaldığı için 

Ben başta olmak üzere nafıa komis
yonu azasından hiçbirinin şahsan tanı
madığı seyyar müfett~in, bu vukufsuz
luğumuzdan istifade ederek hüviyetini 
gizlediği tahakkuk etti. Meğer bu mü
hendis, bir sene evveline kadar liva 
mühendisi sıfatile Kırkkilisede bUlun
muş, Tırnavacık yolunu bizzat kendisi 
yaptırmış. Gösterdiği kabiliyetten do
layı müfettişliğe terfi etmiş, İstanbula 
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• 
alınınL~. Her hangi bir yolsuzluktan en SOLDAN SA(M.: 
evvel kendisi mes'ul olacağından mese- 1 - Olmıyacat yerde olmıyacak sözü söy-

liyen. 
leyi kapatmak gayretine düşmüş! 2 - Maslak yolunda ıeçen sene bir clna-

Mumaileyh, nafıa nezaretine de bu yet vuku bulan yer - Şart lihikası. 
raporun aynini vermiş. Fakat biz neza- 3 - Bir cins üzüm - İsyan eden. 
retten gelen tahrirattan evvel uzun bir 4ı - Hücum - Tayyarede tarassud eden. 

5 - Köroğlunun arkadaşı. 

mazbata yazdık. Kendi yaptığı yol hak- 6 - Bir nota - cenaze. 
kındaki şikayetleri tahkike gönderilen 7 - Uzağa atınıak - İşaret. 
mühendisin saçma müdafaalarını kat'i 8 - Saklamak - Saati düzeltmek. 
deliller ile çürüttük. 9 - İliaret - Yed - ses. 

10 - Sayı - Çabuk. 
Hiçbir yolun güzergahı, hiçbir köp- YUKARDAN AŞAliI: 

rünün mevkii, irtifaı ve kemer açıklığı 1 - Akçe - Parasız. 
gibi fenni işlere komisyonca bittabi ra - Oturanın zıddı - oeıa. 
müdahale edilmiyordu. Yalnız tasdiki- 3 - Tavşan kovalıyan .köpek - Köpek. 

4 - ~an - Vefat etmek. 
miz üzerine müteahhidlere verilen pa- 5 - Kaz bağırması - Çok lyl - Blr nota. 
raların nerelere akıp gittiğini anlamak 6 - Hafif olmıyan yük, 
vazife ve hakkımızdı. Bu noktayı be- 7 - Dahi manasına kullanılır - vahşi 
yandan sonra, mesela, Uzunköprünün hayvanları vurmak - İskambilde birlL 

,, 8 - Sinirlilik. 
istasyon şosesi tamiratından dolayı mü- 9 _ Kimsesiz _ Oğul. 
teahhide sekiz yüz liralık istihkak ra- 10 - Fazla - Çok değil. 

. poru verildiği halde, keşif ve mukavele 1 2 8 4 6 6 7 8 9 ıo 
mucibince Kuleliden bir tek taş bile 
naklolunmadığı tahakkuk edince müte
ahhidin mevzuubahs 800 liradan 600 
lirasının kesilmesine muvafakat ettiği
ni ilave etmiştik. Bu misa•l, Edirne vi
layeti dahilindeki şoseler yapılırken, 
devlet hazinesinin nasıl ihzar edildiği 
hakkında red ve te'vili imkansız bir 
mikyas teşkil ediyordu. 
Nafıa nezareti dairelerinde elden ele 

liayli dolaşan mazbatamız sükUttan 
başka bir cevab alamadı. Biz ise, bitaraf . . . ,. 
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Bugünkü program 
ISTANBUL · 

2 Eyltll 1938 Cutn• 
ÖÖ-LE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk mu.sikisl. 12.50: Hava

dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak. neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans musildsl (Plflk). 18.50: Konfe
rans: Belim Sırrı Tarcan tarafından. 19.15: 
Dans musikisi (Plak). 19.30: Konferans: Ha
vacılık haftası, Hava Kurumu namına Beh
çet Kemal. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat 
d.yarı: Grenvlç rasadhaneslnden naklen. Ve
dia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi v~ halk şarkıları. 20.40: Hava. rapo
ru. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından arab
ca söylev. 21: Saat A.yarı. Orkestra:. 21.30: 
Nihal Asım ve arkadaşları tarafından '.rü.rk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Ajans ha
berleri. 22.20: Halk türküleri: Şahan Soya 
ve Bayan Soyak. 22.50: Son haberler ve er
tesi günün programL 23: Baat ayan. 

ANKARA 

Bugün memleketimize gelmiş olan mi- kabiliyetinden bir hayli kaybetmiştir. 
safir talomla resmi mahiyette bir greko - Maam~ .. serbest ~reşte Koskelaya 
rumen, bir de serbest güreş müsabakası kaı:_şı 1~ ~reş. yapacagı muh~~ak ol • 
yapılacaktır. Tertibi tasavvur edilen di _ dugu gıbı netice alınası da lhtimaldm 

ğer iki karşılaşma da hususi temastan pek uzak değildir. 
ibaret kalacaktır. 72 kilo 

Finlandiyalı güreş~ilerle yapılacak mü- Yan ortada şimalli rakibimiz Kinnu • 
sabakalardan ne netice alabileceğiz?. Bu nendir. Türkiyeyi CeW. temsil etmekte. 
hususta - şüphe yoktur ki - kat'i bir hü- clir. Kinnunen kuvveti yerinde, iyi w 
küm verihnesi imkan dahilinde değildir. muntazam bir güreşçidir. Cela.I ise son za.. 
Ancak beynelmilel derece ve ça~ma manlarda parlamış, istikbal için pek bü~ 
tarzları hakkında az çok malfunat sahibi yük ümidler vadeden kuvvetli, nefesli, 
bulunduğumuz için misafir güreşcilerle atılgan, müsabakayı kazanmak gayretile 
Türk milli takımını teşkil edenler ara - yapan müsaid bir güreşçidir. Yer gflre -

sında bazı mukayese imkanları bulabil ~ şin.de oyun vermediği takdirde kuvveU 
mekteyiz. ve sür'ati sayesinde hasmına galib gel -

56 kilo mek ihtimali daha kuvvetlidir. 

Finlandiyalı Küsseli ile Kenan 1937 de Serbest güreşte ayni rakipler karşıla -
Helsingforsta karşılaşmış ve Kenan mü- şacaktır. Celal bu güreşi çok iyi bildilf 
sabakayı hükmen kaybetmiş idi. Buma~ için kazanması Ia.zı.md.ır. 
çın ilk on dakikasında Kenanın çok faik 79 kilo 
güreşmesine rağmen Finlandiyalı ha - Orta siklette Finlandiyalı güreşçi 

2 Eylôl 1938 Cuma. kemlerin müsavat kararı vermelerı· u-ze - Pikk - "d' B ÖÖLB NEŞRİYATI: usaan ır. izim takımda Mersinli 
14.30: Kanşık plA.k ne.şriyatı l4.50: Plft.kla rine 3-3 tecrübe güreşinde Kenanın yarı Ahmed yer abnıştır. 

Türk musik.ls1 ve halk şarkıları. 15.15: AJam köprüye gelmesi üzerine müsabaka aley, Finlandiyalı ağır güreşir. Ahroedin yer-
baberlerl. . himize dönm~ ve Finlandiyalı hakemle- de parlak oyunları, kuvvetli girişleri 
AKŞ~ NEŞRiYATI: .. rin bu yanlış kararı Finlandiyalı idareci- vardır. Dikkatli güreşecek olursa mO.sa-
18.30. PH\'lı:la dans muslklsl. 19.15: Türk Ier tarafından Türk hakem heyeti h _ bak · 

musik.lsl ve halk şarkıları (Halült Reea.1). 20: . . . . . . uzu ayı kazanabilir. 
Saat !yan ve arabca neşriyat. 20.15: Türk runda ten~ı~ edilmiş. ıdı. ~ 10 dakikada Serbest güreşte ayni hasımlar karşıla-
musikisl ve halk şarkıları (SaH.hadd1n). 21: Kenana faıkiyet verılseydı - ki doğrusu şacaktır. Oliın:piyad üçüncümüzün pek iyi 
H:ıvacılı.k haftası mü~asebetile konuşma bu idi - müsabak~yı ~reşdmiz kaza:ıa - bildiği bu tarzda rakibini yeneceğine ~ 
tŞaklr Hazım). 21.15: Studyo salon orkestra- caktı. Kenan bugun bır sene evvelkinden küın v ·ı bilir 
sı. 22: Ajans haberleri ve hava raporu. 22.l!J: daha iyi formda ve daha tec ··b 1i ld v ene · -Ya,rınki program. . . . . . .. ru e 0 ugu. Yarı •fll' 
........ _ ........................ ._.u~ .. ·····-·--·····- ıçın ıyı ~alıştığı takdırde ustün ve galip Bu siklette Mus.tafa, Harma ile karf1 • 
Bir adam incir ağaCJndan dilfüp mdii gelecektır. • !aşacaktır. Kıymetli yarı ağırımwn has-

Karagümrükte Bostan sokağında otu _ . 56 kilo serbest mıru hem greko-rumende, hem de se.r-
ran 56 yaşında Ahmed evtn bahçesindeki 1D Türk takımında Ahme~ Fin takımın- best güreşte yeneceği kuvvetle tahmin 
cir a~acından lnçir toplarken nıüvaune.sini da Kiisseli vardır. Geçen sene Finlerle edilebilir. 
kaybederek d\Şnüş, bll3ından ağır surette serbest güreşi Kenan yapmış idi. Hasmı Ağır 
yaralanmıştır. Yaralı Oureba hastanesinde . . .. . .. . 
biraz sonra ölmfiştür. Maunula ıdı. Bu gureşçı serbest gureşte Ağır siklet güreşinde de Çobanın Malla-

Büyiikadada bir fundalık tutuşbı Avrupa ikinci~i o~asına rağmen Kenan vuo'yu hem greko--ru:mende, hem de ser-
Büyükadada Hırlstos manastırı arka _ pek ~arlak bır gureş yaparak hasmını best güreşte yeneceğini söyliyebillriz. 

smda taş ocaklarına giden yol ü.stünde fun- yenmışti. Ahmed Kenana nazaran serbest Bu suretle, gayri muntazar ahval istis
dalıklarda yangın çıkmış ve bir mlkdar fun- güre~ dah:~ iyi bildiği için iyi' çalıştığı na edilecek Ç>lursa, greko-rmnende Fin ta
dalıkla 13 çam atacı t:ımnen yandıktan son- takdirde gureşi kazanabilir. kımmı 4-3 yenmemiz, serbest güreşte ise 



1 Eyffd 

K~raC'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, d~ 
sertlikleıri V'e şişmanlık şikayetlen -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarını bar • 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - tsTANBUL 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

ihb tasarruf hesablarmda en az 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve arsız , .

1 
w daki plana 

5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur a 1 e aşagı 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 " 
4 • 250 H 1,000 tt 

40 ti 100 H 4,000 n 

100 .. 50 .. 5,000 ti 

120 " 40 ,, 4,800 ,, 
160 20 " 3,200 " 

'' d v 
b . ·çinde 50 lira an aşagı 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar ır sene 1 .
1 

.1 ktir 
dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdird.e. 10. 2~ fazla;ı~.;;~ee~e H~an 

Kur'alar senede 4 defa, l EylUI, 1 Bırıncı kinun, 
tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi direktör! üğünden 
.. ak 8/9/938 Perşembe günü An-

ı Fakültenin 938 mali yılı yemek mun asası ... 
- 11 d k alı zarf usulu ile yapıla-kara mektebler muhasebeciliğinde saat e ap 

ca:-tır· İstekliler hergiin fakülte hesap işyarına müracaat ederek şartnameyi ted .. 

kik edebilirler. . · al ·· ü saat 10 ·na ka-
3 _ 1945 lira 12 kuruştan ibaret olan ilk temın~tın ih e gun 

d mezkiir muhasebecilik veznesine yatırılması lazımdır. a: _ İlan ücr~ti müteahhide aiddir. (5538 - 3170) 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine 1 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulabmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannızı alma -

ymız. kali "ti"b ril A B&tün mallarımız hem tc 1 8 e . v-
d h ük. k ve hem de fiat-rupanınkinden a a Y se 

ça ytizde OTUZ daha ucuzdur. • 
Toptan aatıf yeri: ~ıhtakale caddesı Na. 51 

SON POSTA 

lstiklil Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - tık; Orta ve Lise kısımlanna yablı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
8 - Eski talebe eylfilQn onuncu gQnllne kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kaydım yenile

melidir. Eski talebenin eyHUOn onundan sonra yapacaklan ·müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinct sınıflanndan başka diğer sınıflann bnto.nıeme ve engel mnavları eylQlQn 

yedisinde başlıyacaktır. 
5 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlanm bildiren tarifname parasız gönderlllr. 

Adres : Şeh:zadebap Polis karakolu arkası: Telefon : 22534 

ISTA..~UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1/9/938 

FİATLAR 

ClNSl Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6 16 6 32,6 

:t sert s ö, 
:t kızılca 5 5. 6 26 

Arpa yemlik 4 9, 4 12,6 
Kuşyemi çuvalh 6 14,6 6 17,5 
Nohut kalburlan. ' S7 
Tiftik mal ııs 
Yapak Gebze 58 

·····················································--····· 
EGE TiYATROSU 

Bu akşam 

Yenişehir aile 
bahçesinde 

YILDIRIM 
Sabriye Tokseı 

.............................................................. 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece 
(Bebek) bahçesinde 

Kontak yaptı 
Vodvil. Yarın 

(A. Hisannda) 

RADIO 
EDISSON 

MUeasesesl 
BeyOğlu t'atiklil caddesi No. 34 

······························································ 

Son Posta 
YevmI, Siyasi, Havadis ve Halk gazete81 

Yerebataıı. Çatalçeşme ıolik. 3' 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıuu yazı ve 
resimlerin bütün. hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. K.r. ----

TORK!YE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuru§tur, 

-····-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmn. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 

Cevab için me'ktublara 10 kuruş1u1C 
Pul ilavesi lAzımdır. 

",. .............................................• , .. 
• Posta kutusu ; 741 lstanbUli İ 
İ Telgraf : Son Posta 1 
i Telefon: 20203 j 
'••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••r 

lstanbul Ziraat Okulu Direktörlüğünden: r' 

İstanbul Ziraat okuluna kabul edilen okurların isimleri aşağıda yazılıaı( 
Adı Çıktığı O. Okul Adı Çıktığı O. Okul 

Sırrı Közlemeci Amasya Şaban Yaylalı Tekirdağ 
Ahmed Ergüneş Amasya Kemal Demirelli Kastamonu 
Kerim Erbay Kabataş Mustafa K. Sipahi Adapazar 
Faik Baydar Kırklareli Ahmed Ertekin Siirt 
Şükrü Güven Merzifon Mustafa Öztürk Tarsus 
Mustafa Esin Silifke Ziya Taşpınar Merzifon 
Ali Sümer Ünye Ali Yigen Diyarbakır 
Kemal .Kurdoğlu Haydarpaşa Osman Bilgili Çanakkale 
Refet Kutluer Çanakkale Muhsin Kerestecı Akşehir 
Mustafa Albayrak Elanğ Muzaffer Köken Kırklareli 
Orhan Serim Çanakkale Fikret Kızıltan Bayburt 
Mahmud Saruhan Rize Yaşar Akgül Heybeliada 
Enver Seven Siirt Süleyman Erbakan İst. Er. I; 
Sami Akarsoy Tekirdağ Nizamettin Yılmaz Çatalca 
Aziz Yardımcı Diyarbakır Fikret Erçetin Edirne 
Mehmed Türkan İst. Er. Lise LUtfi Ülgen Siirt 
Besim Selçuk.. Yalvaç Muammer Çelik Konya 
Baki Tüzün Üsküdar 

c Yedek olarak nam zed kaydedilenler: 
Osman Aybastı Tokat Osman Uzun \mas ya 
Halid Tezyüksel Bartın Mehmed Atakan Kırklarelı 
Ahmed Başgöze Ş. Karahisar 

ı - Okul 12 Eylfilde açılacağından yukarıda isimleri yazılı öğrenicilerin adres .. 
!erine gönderilecek olan nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kıt'a kefalet 
senedi ve iç çamaşırlan ile mezkfır tarihte okulda bulunmaları. 

2 - 19 Eylfıle kadar okula gelmiyenler haklarından vazgeçmiş sayılarak 
yerlerine yedek namzedlerden alınacaktır. 

3 - Seçimde kazanamayanların evrakı adreslerine gönderilecektir. 
4 - Kadromuz dolduğundan engele kalanların müracaat etmemeleri. 

:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I~ 
§ Türk Hava Kurumu § 

; BUYUK PiYANGOSU 1 
~ Beşinci keşide 11/ Eylôl/1938 dedir. 1 
~ Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ••• ~ 
- -§ Bundan baıka: 15.000. 12.000, 10.0()0 liralık ikramiyelerle § 
~ ( 20.000 Te 10.000 ) liralık iki adet mükafat Vardır... § 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya § 
S iıtirak etmek ıuretile ıiz de taliinizi deneyiniz... S 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllW 
Diyarbakır Nafia müdürlüğünden: 
1 - İhaleye konulan iş: 19311;50 liralık baş müşavirlik evi inşaatı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Hususi fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
1 

D - Bu evrak nafia dairesinde görüleblıir. 
3 - Bu işin ihalesi 13/9/938 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usulile nafia 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1448,36 liralık muvakkat teminat, cari sen(!t; 
ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden alınmış m"..iteahhit
lik vesikası. cBu vesika ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia 
Vekaletine müracaatla alınacaktır. Ve bu zaman zarfında vesika talebinde bu~ 
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - Talihlerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisine mal -
buz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. c581h 

, 1 TA ~l~y~ !!t ~eL~ ES 1 1 
ToM • Tom •okak, Beroııu 

Pazardan maada her gtın saat 10 - 13 arasında lkayıd muamelesi yapılır. 

'-------------------------------~: ) 



, 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca vatanıada tav
ıiye edilen emaaliz Kan, Kunet, l,tiha ıurubudur. Bir fİfO ıizlere hayabn bütün zevk ve neı'elerinl 
tattıracak ve yapdığınız müddetçe halıizlik, yeiı, iztirap, diitünce, korkaklık, tenbellik aöıtermiye
cektir. 

FOSF ARSOLu, diğer bütün kunet illçlanndan ayıran batlıca ha11a; devamlı bir surette kan, 
kuvvet, ittiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göıterme-
ıidir. .. 

FOSF ARSOL; muhakkak bir ıurette hayahn eaumı teıkil eden kanı, daima tazeleyip çoğaltır. 
Tatlı bir ittiha temin eder, adele ve ıinirleri kuvvetlendirir. Uykuıuzluiu, fena 3ütünceleri, yorgun· 
luğu .ıiderir, mide ve barsak tenbelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, vücuda daima gençlik ve 
dinçlik verir, zeki VfJ hafızayı parlatır, belgevıeldiği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. 
Velhaııl ina.ap makineıine lbım olan bütün kuvvetleri vererek tam manaıiyle hayatın zevk ve net' e
lerini tattırır. FOSFARSOL; Günet gibidir. Girdiii yere ııhhat, saadet ve neı'e saçar. Her Eczanede 
bulunur. 

Telefon. 42517 4111-------------.. 
Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

YATILI 1GONDOZLO1 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli lkl binada ayn YATI teşkilatı vardır. Fransızca, 
lngiJizct, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlayarak bntnn lğrenioller iştirak edebilirler. Okul bergun 
saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıd işlerine Pazartesi, Çıuşamba ve Cuma günleri bakılır. 

Bugün çıktı 
Bu nefis aile ve sıhhat mecmuasını bugÜh 

bütün müvezzilerden isteyiniz 

E V O O K T O R U ' nun 
Bu ilk sayısını elinize aldığınız zaman sıhhi mevzuların 

bu derece cazip bfr şekilde takdim edilmiş olmasına siz de 
hayret edecek ve bu mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. 

Bugün bütün müvezzilerden 

(EV DOKTORU) 
isteyiniz. 

(Ev Doktoru) Yedigün neşriyatından

dır. 

Tatlı bir UYKU temin eder. 

Uykusuzluk -
Sinir ağrılan -
Asabi öksü
rükler - Bay· 

ıınlık · 

iYi EDER 

Baş dönmesi -
Çarpıntı ve si
nirden ileri ge
len bütün ra-

hatsızlıkları 

iYi EDER 

Her Ecaa11•tl• ltulu11ur. 

BEYoGLU - TONELBAŞI • YENIYOL 

~ 
'"i<~ ~ 

NUBBALEM 
Kurşun Kalem Fa.brfkMında her 

neyi kalem imal edilmektedir. 

l\lilnıaslli ecnebi kalemlerine çok 
faildir. 

Fiatleri ecnebi kalemlerinden 
90 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
SUperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mel<t~bli 

1205 Altı derece sertlikte 
Not 
1011 Mıırangoz kaleml 
99 'l'ttşcı kalemi 

En iyi cins 
Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 • A 
701 • B 
701 • c 
71 • A.B.C. 

Ulus 
Yumuşıtk 

Orta Sert 
Sert 
En iyt cins 
uç dereceli 

702· A.B.C.D.E. Beş renkll 
702 • A. B. Mavi· Kırmızı 
72 • A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins 

Pasteller 
1315 6 renkll 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi Gins 

24 Renkli iyi cins 
• 90 l Kırmızı • Mavi · 

Stabilll 12 Renkli iyi cins 
• 24 Renkli iyi cins 

Dermetograr üç renkli kalem 
311 Grafit v~ renkJi Minlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 

çe,ltlerimlzi ber kırtasiyeciden 
isteyiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Ban No. 1 • ı 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Müflis Leftere aid olup iflas idare me

murluğunca paraya çevrilmesine karar 

verilen İstanbul Balıkpazarındaki fırın-

da mevcud 300 kiloluk hamur makinesi 

ve tef errüatı ve motör açık arttırma su

re tile satılacağından istiyenlerin 6/9/938 

salı günü saat 11 de mahallinde hazır bu-
' lunmaları ilan olunur. (9962) 

Kız ve 

Erkek ALMAN LiSESi ve Ticaret 
okulu 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Tam devrell ı.ıse, Ticaret mektebi, Almanca ()tretmet için ihzari amınar. 

Derslere 18 EyUU Cuma günü b~lanacattır. Kayıd muameleal 9 EJUllden ıtıbaren 
hert1ln saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus teskeresi veya ikamet tezkeresi; mah&lll hü"
met. dolttorlutunca taad.ildi sıhhat raporu, çtçek aoısı kAlıdı ve tlfo qısı klltdı; altı 
totosraı n mekteb taadlknameal T9J& dlplomulle yapılır. 
Falla maltmat lçbı utae J'& telefon edllmeat. Kayıdlar 15 Jl:JlQl Pertembt ıünll aaaı 
12 ye kadar deT&Dl edecektir. 

'-----------------------------..-. 

Belediye tareısında, Piyerlotl 
eaddetind• 21 numarada btrillD 
v&ledu sonra bMtalarıw kabı» 

~--~ eder. 411111 __ ., 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

RADYOLiN 
ile niçin flrçalamek IAzımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen diılerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerine mide hum· 
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen aiılaıı\m.ıitır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumt vü· 
cut sağlığının en birinci prtı olmuıtur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa - (Rad· 
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati
nizi garanti edebiHrsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblım imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Yarınki Cumartesi gQnO hoparlörlO. ve elektrikli 71 ve 74 

noma ralı vapurlarımız mutad 

LüKS TENEZZÜH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mOkemmel alaturka SAZ HEY' ET/ 
14,45 de kalkan 71 de de mO.kemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 

BUleler Lokantacı Marut Pandell ve Beyoğlu muhitinde tuun
mış Glorya Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu Üzerine 
71 de dans yeri ıureti mahsusada büyütülmüştür. 

Bilet llcretlerl her iki vapur için 7 5 kuruttur. 

iZMiR FUARINDA 
TARiŞ STANDINI 

Muhakkak 

zı,.aret ediniz. 
En Nefis Üzüm Ve incirleri 

Tarişte Bulacaksınız 
Üzüm Kurumu - l lncir ve Oznm I'. S. Kooperatifierl BirlllL 

Bu akıam bir 
MAZON a· 
yarın neti· 
görürılhıllz. 

MAZOH 
Ml!YVA 

bilir. Fakat ne ter
kibi ne de tairi 

ilan Tarif em iz 
Tet atıtun aantaml 

lliftnd ealaile 
llıinci .ahile • 
Vp;ncü Nhile ıoo • 
Dörtlüncii Nlüle 100 • 
ı, .,ltileler 60 • 
Son -1ail• 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfm4t 
fazlaca mikdarda t1ln yaptıracak .. 
lar ayrM:& tenzillth tarifemtıda 
istifade edeceklerdir. Tam, 1UUD 
n çeyrek sayfa illDlar tçla •111 
bir tarife derpif edilmtftlr. 

SOll Posta'ıım t1cad ilblanna 
aicl ifler için ıu adrele milncaia 
edilmelidir: 

blncıdık ltellektU ...._... 
gaJaramamade l2aa 

ADkara ...... 

ZAYİ: Mülga Darülfünun tıb b.tmtestn
den aldıtım 242 sayılı hüviyet Taratuııu za
yi ettim. Hükmü yoktur. (1140) 

OeW 8adJk .......................................•.... , __ _ 
Son Posta Matbaası ................................ 

Nepiya\ Müdürü: Selim Ragıp ~--. 

S. Ragıp IM&Ç 
lliAlllPu:ala .t. n,... U$AKLlGIL 


